
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: 
Návrh 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 zařízení, podle §38 odst. 2 písm. f) 
Zákona  
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: 
Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
IČ (bylo-li přiděleno): 
60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Ing. Miloš Koděra , milos.kodera@o2.com 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 
Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, pouze pokud je dotčený 
subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 
 
Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou údajů označených jako 
důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu 
pro vedení konzultací na diskusním místě. 
 
Datum: 24.5.2012 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby: 
Ing. Miloš Koděra, Senior specialista regulačních záležitostí 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby *)    (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým 

podpisem 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
 
K II.  písm. a) a písm. b) 
 
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%). 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při konečném 
znění opatření, avšak nevypořádává je) 
 
Neuplatňujeme. 


