
1/4 
 

Připomínky uplatněné k návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř., ve znění rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. 
a čj. 63 465/2009-610/IX. vyř., o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů. 
 
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 trvá na tom, aby byl v každé obci do 1 000 
obyvatel provozován 1 veřejný telefonní automat v rámci 
univerzální služby. Dále Svaz požaduje, aby byl v každé obci od 
1 001 do 5 000 obyvatel umístěn další 1 veřejný telefonní 
automat v univerzální službě. Dostupnost sítě mobilních 
operátorů působících v ČR zejména v horských a řídce 
osídlených oblastech je omezená, v případě přírodních katastrof 
a živelních pohrom zcela vyloučena. V úvahu rovněž přicházejí 
případy, kdy osoba snažící se přivolat pomoc nemá u sebe 
mobilní telefon nebo plně funkční (vybitá baterie, poškození). 
 
 

Částečně akceptováno. 
 
Seznam VTA uvedený v konzultovaném 
návrhu rozhodnutí, vychází z  bodu I. 
částí 1 písm. c) výroku rozhodnutí čj.  
20 583/2008-610/IX. vyř. (z 25. 3. 2009), 
kterým byla provedena úprava rozhodnutí 
čj. 466/2006-610/II. vyř., o uložení 
povinnosti poskytování této univerzální 
služby.  
 
Uvedeným rozhodnutím z března 2009 je 
pro rok 2011 stanoveno, že v každé obci 
do 1 999 obyvatel bude provozován 
1 veřejný telefonní automat s tím, že tato 
povinnost bude splněna i provozováním 
veřejné telefonní stanice a v obcích od 
2 000 obyvatel do 4 999 obyvatel bude 
dodržen poměr 1 veřejného telefonního 
automatu na každých započatých 5 000 
obyvatel. 
 
Požadavek, aby byl v každé obci do 1 000 
obyvatel provozován 1 veřejný telefonní 
automat v rámci univerzální služby, je 
tedy v souladu s výše uvedeným 
rozhodnutím a je promítnut do 
konzultovaného návrhu seznamu VTA. 
  
Požadavek na umístění dalšího veřejného 
telefonního automatu v každé obci od 
1 001 do 5 000 obyvatel nesměřuje přímo 
k návrhu rozhodnutí, který byl předmětem 
veřejné konzultace, Úřad jej proto 
neakceptuje i s ohledem na výše uvedené 
rozhodnutí. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Svaz měst a obcí 
České republiky (2) 

Svaz měst a obcí České republiky požaduje, aby byl v obcích od 
5 001 obyvatel provozován 1 veřejný telefonní automat 
v univerzální službě na každých započatých 5 000 obyvatel. 

Neakceptováno. 
 
Úřad tuto připomínku neakceptuje, 
protože nesměřuje přímo k návrhu 
rozhodnutí, který byl předmětem veřejné 
konzultace. 
 
Jak je uvedeno ve vypořádání připomínky 
č. 1, byl předmětem konzultace seznam 
VTA vycházející z  bodu I. částí 1 písm. c) 
výroku rozhodnutí čj.  20 583/2008-
610/IX. vyř. (z 25. 3. 2009). Tímto 
rozhodnutím bylo pro rok 2011 
stanoveno, že na obce nad 5 tis. obyvatel 
se již povinnosti zajištění VTA v rámci 
univerzální služby nebude vztahovat. 
 
Rozsah veřejných telefonních automatů 
v režimu univerzální služby pro rok 2011 
(stejně jako pro roky 2010 a 2012) Úřad 
uvedeným rozhodnutím stanovil na 
základě komplexního přezkumu potřeb 
a využitelnosti veřejných telefonních 
automatů. 
 
K rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř. 
bylo možno vznést připomínky ve veřejné 
konzultaci, která probíhala od 4. února do 
4. března 2009. V této veřejné konzultaci 
nebyla uplatněna žádná připomínka, a to 
ani od Svazu měst a obcí. 
 
Stejně jako u připomínky č. 1 Úřad uvádí, 
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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. 

Příloha 
rozhodnutí 
(seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 
zařazených 
do 
univerzální 
služby) 
 

 Město Chlumec nad 
Cidlinou (3) 

Město Chlumec nad Cidlinou požaduje zachovat po jednom 
veřejném telefonním automatu v místních částech Pamětník, 
Lučice a Kladruby vzhledem k tomu, že se jedná o místní části 
vzdálené od Chlumce nad Cidlinou 3 km. Počet obyvatel 
v místních částech se pohybuje od 100 do 200 obyvatel, a pokud 
by se jednalo o samostatné obce, měly by nárok na veřejný 
telefonní automat.  
 
Město Chlumec nad Cidlinou dále považuje za nutné, aby byly 
zachovány alespoň dva veřejné telefonní automaty přímo 
v Chlumci nad Cidlinou, a to jeden na náměstí a jeden před 
budovou vlakového nádraží. 
 

Neakceptováno. 
 
Tato připomínka nebyla akceptována 
Úřadem z toho důvodu, že částečně 
nesměřuje k návrhu rozhodnutí, který byl 
předmětem veřejné konzultace 
a částečně proto, že požadavek v ní 
obsažený nesplňuje kriteria daná níže 
uvedeným rozhodnutím. 
 
Seznam VTA, který je uveden 
v konzultovaném návrhu rozhodnutí, 
vychází z  bodu I. částí 1 písm. c) výroku 
rozhodnutí čj.  20 583/2008-610/IX. vyř. 
(z 25. 3. 2009), kterým byla provedena 
úprava rozhodnutí čj. 466/2006-
610/II. vyř., o uložení povinnosti 
poskytování této univerzální služby. 
 
Pro rok 2011 je stanoveno, že v každé 
obci do 1 999 obyvatel bude provozován 
1 veřejný telefonní automat s tím, že tato 
povinnost bude splněna i provozováním 
veřejné telefonní stanice a v obcích od 
2 000 obyvatel do 4 999 obyvatel bude 
dodržen poměr 1 veřejného telefonního 
automatu na každých započatých 5 000 
obyvatel. 
 
Protože podle statistiky zveřejněné 
Českým statistickým úřadem byl počet 
obyvatel k 1. lednu 2010 v obci Chlumec 
nad Cidlinou 5 401, nebude již tato obec 
počínaje rokem 2011 zařazena do 
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povinnosti zajištění veřejných telefonních 
automatů v rámci univerzální služby, a to 
ani v místních částech, které jsou 
součástí města. 
 
Úřad dále uvádí, že v roce 2010 jsou ve 
městě Chlumec nad Cidlinou v rámci 
univerzální služby provozovány již pouze 
dva veřejné telefonní automaty, a to 
v ulicích Zimova (u potravin) a ulici 
Kozelkova (před poštou). Jejich 
zachování a další provoz na komerčním 
základě však uvedeným rozhodnutím 
není nijak dotčen.  

 


