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Praha 12. brezna 2008
Cj. 6 121/2008-610
Rada Ceského telekomunikacního
úradu jako príslušný správní orgán podle
§ 10 zákona C. 500/2004 Sb., správní rád, ve znení pozdejších predpisu, a podle § 107 odst. 8
písmo b) a § 108 odst. 2 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"), vydává v rízení se spolecností Telefónica 02 Czech Republic,
a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IC: 60193336, (dále jen
"úcastník rízení"), zahájeném z moci úrední dne 24. ledna 2008, ve veci zmeny podmínek
stanovených rozhodnutím cj. 19592/2006-61 O/IV. vyr., kterým byla úcastníku rízení na základe
§ 38 odst. 2 písmo f) Zákona uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu
prístupu zdravotne
postižených osob k verejne dostupné telefonní službe rovnocenný
s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím speciálne
vybavených telekomunikacních koncových zarízení, pro plnení uložené povinnosti, toto
rozhodnutí:

I.
Podmínka stanovená úcastníku rízení pro plnení uložené povinnosti v cásti I. písmo b)
bod 3 výroku rozhodnutí Rady Ceského telekomunikacního úradu cj. 19592/2006-61 OliV., které
nabylo právní moci dne 12. cervence 2006, se mení takto:
,,3. osobe závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (stredne težká závislost),
stupni III (težká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-Ii o nezletilou osobu,
úcastníku, který o ni osobne pecuje:
3.1 zarízení umožnující hlasitou komunikaci a jednoduché
postižených osob, nebo

ovládání pro potreby telesne

3.2 zarízení umožnující bezšnurové pripOjení ke koncovému
komunikacní síte pro potreby osob s omezenou hybností,".

bodu verejné

pevné

II.

Úcastník rízení je povinen plnit povinnost podle cásti I. výroku dnem následujícím po dni
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
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Oduvodnení:
K cásti I. výroku rozhodnutí:
Rozhodnutím
Ceského
telekomunikacního
úradu
(dále
jen
"správní
orgán")
cj. 19592/2006-61 O/IV. vyr. (dále jen "rozhodnutí") byla úcastníku rízení uložena povinnost
poskytovat v rámci univerzální služby prístup zdravotne postižených osob k verejne dostupné
telefonní službe rovnocenný s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména
prostrednictvím speciálne vybavených telekomunikacních zarízení, podle § 38 odst. 2 písmo f)
Zákona. Zdravotne postiženými osobami se podle § 43 odst. 4 písmo c) Zákona rozumela mimo
jiné i osoba uznaná lékarem príslušné okresní správy sociálního zabezpecení za bezmocnou.
Temto osobám mel dle rozhodnutí úcastník rízení na jejich žádost a podle jejich volby
pronajmout nebo prodat za cenu standardního zarízení následující speciální zarízení:
zarízení umožnující
postižených osob, nebo

hlasitou

komunikaci

a jednoduché

ovládání

pro potreby telesne

zarízení umožnující bezšnurové pripojení ke koncovému bodu verejné pevné komunikacní
síte pro potreby osob s omezenou hybností.
Zákonem c. 261/2007 Sb., o stabilizaci verejných rozpoctu (dále jen "ZOVRU), došlo ke
zmene § 43 odst. 4 písmo c) Zákona s úcinností od 1. ledna 2008. Od 1. ledna 2008 se nove za
zdravotne postiženou osobu považuje i osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II
(stredne težká závislost), stupni III (težká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-Ii
o nezletilou osobu, úcastník, který o ni osobne pecuje a kategorie osob uznaných lékarem
príslušné okresní správy sociálního zabezpecení za bezmocné byla zrušena.
Doklady, kterými se budou tyto závislé osoby prokazovat poskytovateli univerzální služby
stanoví narízení vlády.
Vzhledem k výše uvedenému správní orgán specifikoval typy speciálne vybavených
telekomunikacních koncových zarízení, která mají být od právní moci této zmeny poskytována
shora uvedeným osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.
Vzhledem k výše uvedenému a v zájmu odstranení prípadné právní nejistoty úcastníka
rízení, protože rozsah oprávnených osob je s úcinností od 1. ledna 2008 nove stanoven
upraveným znením § 43 odst. 4 Zákona, správní orgán specifikoval typy speciálne vybavených
telekomunikacních koncových zarízení, která mají být od právní moci této zmeny poskytovány
shora uvedeným osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Správní orgán tedy tímto
rozhodnutím upravil toliko podmínky pro plnení povinnosti uložené rozhodnutím.
Správní orgán nadto konstatuje, že povinnost pronajmout
nebo prodat v rámci
poskytování predmetné dílcí univerzální služby speciálne vybavené koncové telekomunikacní
zarízení za cenu standardního telekomunikacního koncového zarízení, i rozsah oprávnených
zdravotne postižených osob, jsou stanoveny prímo v ustanovení § 43 odst. 2 písmo a), resp.
odst. 4 Zákona. Za situace, kdy od 1. ledna 2008 došlo novelou Zákona k novému vymezení
zdravotne postižených osob v § 43 odst. 4 Zákona, je tedy od stejného data nove stanoven i
rozsah plnení povinnosti uložené Úradem rozhodnutím.
Poskytování
predmetné dílcí
univerzální služby po 1. lednu 2008 osobám, které podle novelizovaného znení § 43 odst. 4
Zákona nejsou zdravotne postiženými osobami pro úcely této služby, proto nezakládá právní
nárok na úhradu cistých nákladu (ztrátu) podle § 49 Zákona.
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K cásti II. výroku rozhodnutí
Vzhledem k tomu, že dochází pouze k omezení rozsahu dosavadní uložené povinnosti
ZOVR a tím dochází pouze ke zmene podmínek rozhodnutí, které stanovily jak má být uložená
povinnost poskytována, není potreba stanovovat delší lhutu pro její plnení. Protože se tato
zmena nedotýká typu zarízení, která mají být príslušným oprávneným osobám poskytována,
není treba urcovat pozdejší lhutu pro plnení ani z duvodu zajištení nových zarízení.
***

S ohledem na uvedené bylo dne 29. ledna 2008 s úcastníkem rízení zahájeno správní
rízení cj. 6 121/2008-610. Úcastník rízení byl správním orgánem v zaslaném oznámení
o zahájení správního rízení vyzván k vyjádrení a navržení dukazu a byla mu poskytnuta lhuta
14 dnu ode dne dorucení oznámení.
Úcastník rízení ve stanovené lhute nezaslal pripomínky.
***

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Ceského telekomunikacního
úradu pro
vedení konzultací s dotcenými subjekty na diskusním míste správní orgán zverejnil návrh
rozhodnutí vcetne výzvy k uplatnení pripomínek na diskusním míste dne 19. února 2008.
Pripomínky k návrhu rozhodnutí bylo možno uplatnit do 4. brezna 2008.
V této lhute nebyly uplatneny

pripomínky.
***

Úcastníku rízení byla dána možnost, aby se vyjádril v souladu s § 122 odst. 5 Zákona
k podkladum rozhodnutí a navrhl prípadné doplnení. Úcastník rízení se seznámil se spisem dne
11. brezna 2008 a uvedl, že k predloženému nemá pripomínek.

Poucení:
Proti tomuto rozhodnutí není prípustný opravný prostredek.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:
PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady
Ceského telekomunikacního úradu
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