
Ceský telekomunikacní úrad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 19. brezna 2009

Cj. 19726/2009-610

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy podle
§ 108 odst. 1 písmo d} 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"), na základe § 39 odst. 1 Zákona oznamuje svuj

zámer uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílcí službu:

prístup zdravotne postižených osob k verejne dostupné telefonní službe rovnocenný
s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím
speciálne vybavených telekomunikacních koncových zarízení podle § 38 odst. 2
písmof) Zákona

Oduvodnení

V soucasné dobe zajištuje výše uvedenou dílcí službu spolecnost Telefónica 02
Czech Republic, a.s. (dále jen "Telefónica 02") na základe povinnosti uložené rozhodnutím
Úradu cj. 19 592/2006-61 O/IV. vyr. ze dne 12. cervence 2006 (dále jen "Rozhodnutí")
na dobu 3 let od právní moci rozhodnutí, tj. do 12. cervence 2009. Poskytovatele této služby
urcil Úrad v souladu s § 39 odst. 13 Zákona.

Podle § 39 odst. 3 Zákona Úrad alespon jednou za dva roky prezkoumává, zda trvají
duvody, na jejichž základe byla povinnost poskytovat univerzální služby uložena. Úrad proto
dne 23. cervna 2008 zahájil prezkum trvání duvodu pro uložení povinnosti poskytování
predmetné dílcí služby.

Hlavním duvodem pro uložení povinnosti "prístup zdravotne postižených osob
k verejne dostupné telefonní službe rovnocenný s prístupem, který využívají ostatní koncoví
uživatelé, zejména prostrednictvím speciálne vybavených telekomunikacních koncových
zarízení" v rámci univerzální služby byla skutecnost, že speciálne vybavená telekomunikacní
koncová zarízení nebyla pro zdravotne postižené cenove dostupná bez jejich nabídky
v rámci režimu univerzální služby.

Ve sdelení ze dne 30. zárí 2008 Úrad informovalo výsledcích první fáze prezkumu
s tím, že s výjimkou spolecnosti Telefónica 02, která tuto službu poskytuje na základe
uložené povinnosti, není obdobná služba nabízena ani poskytována jiným podnikatelem.
V dobe prezkumu nebyly k dispozici žádné odpovídající komercní alternativy k této službe.

V záveru sdelení Úrad konstatoval, že bude nadále prubežne sledovat
a vyhodnocovat dostupnost techto služeb a jejich alternativ. K tomuto úcelu Úrad provedl
další vyhodnocení vcetne sberu souvisejících údaju od dotcených podnikatelských subjektu.
Úrad se v rámci této druhé fáze prezkumu dostupnosti alternativních služeb k doplnkovým
službám zameril na to, zda mohou být na komercní bázi uspokojeny primerené potreby
koncových uživatelu srovnatelne s podmínkami uloženými v rámci univerzální služby
soucasnému poskytovateli.
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Z informací získaných prezkumem nevyplynuly žádné nové informace oproti první fázi
prezkumu, kde bylo zjišteno, že s výjimkou spolecnosti Telefónica 02, která tuto službu
poskytuje na základe uložené povinnosti, není obdobná služba nabízena ani poskytována
jiným podnikatelem.

Co se týce spolecnosti Telefónica 02, je v soucasné dobe nabídka speciálních
koncových zarízení u poskytovatele služby široká a uspokojuje potreby koncových uživatelu.
Spolecnost Telefónica 02 uvedla, že vzhledem k cenám speciálních koncových zarízení
a vetšinou komplikované financní situaci zdravotne postižených osob nelze z jejich
zkušenosti predpokládat, že by tyto služby mohly fungovat za obdobných podmínek
v komercním režimu.

Ostatní Úradem oslovení podnikatelé v oblasti elektronických komunikací odpovedeli,
že tato zarízení nenabízejí, nebot se jedná o úzce specializovanou oblast služeb, na kterou
se nezamerují.

Také v návaznosti na reakce organizací sdružujících zdravotne postižené Úrad
konstatuje, že soucasný stav je vyhovující a žádná z organizací nezaznamenala stížnosti
na poskytování této dílcí služby ci na nedostupnost speciálne vybavených koncových
telekomunikacních zarízení.

Vzhledem k výsledkum prezkumu, které ukázaly konstantní zájem koncových
uživatelu o tuto službu, Úrad neocekává výrazný pokles zájmu o tyto služby.

Záver

Podle dostupných informací lze shrnout, že krome soucasného poskytovatele této
služby, spolecnosti Telefónica 02, neexistuje jiný subjekt, který by službu poskytoval a byl
schopen svou nabídkou pokrýt primerené potreby koncových uživatelu v oblasti speciálne
vybavených telekomunikacních koncových zarízení srovnatelne s povinností uloženou
v rámci univerzální služby.

Úrad tedy na základe zjištených poznatku a uvedených skutecností a s ohledem
na zájmy koncových uživatelu v této oblasti dospel k názoru, že existují podmínky pro
nové uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílcí službu prístup
zdravotne postižených osob k verejne dostupné telefonní službe rovnocenný
s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím
speciálne vybavených telekomunikacních koncových zarízení podle § 38 odst. 2
písmo f) Zákona. Úrad hodlá tuto dílcí službu uložit dále v rámci univerzální služby.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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