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  Připomínky uplatněné k návrhům rozhodnutí o uložení povinnosti v rámci univerzální služby poskytovat dílčí službu – služby 
veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní

službě

Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek
Původní text návrhu

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky)
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ

Příloha 
rozhodnutí
obsahující 
seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 
zařazených 
do univerzál
ní služby.

O2 Czech 
Republic a.s. (1)

Společnost O2 navrhuje celý řádek (obec Dolní Újezd, 
okres Svitavy) ze Seznamu vyškrtnout.

Odůvodnění:

Obec měla v předchozích dvou letech přes 2 000 
obyvatel a společnost O2 tam nevýnosný VTA zrušila 
z důvodu, že nebyla uložena povinnost jej provozovat 
v režimu univerzální služby. Dle počtu obyvatel k 1. 1. 
2014 má však obec 1983 obyvatel, tedy klesla pod 
hustotní kritérium roku 2015. Kdyby tam společnost O2 
znovu zřídila VTA, stalo by se tak zřejmě v 1. čtvrtletí 
2015. Vzhledem k nedávnému zrušení VTA by jednání 
s místní samosprávou (starostou obce) nebylo 
jednoduché. Navíc by společnost O2 tento VTA do 
jednoho roku znovu zrušila, protože obec určitě bude 
s počtem obyvatel nad hustotním kritériem roku 2016. 
Možnost vyřazení ze Seznamu VTA uvádí společnost
O2 jako nejjednodušší řešení. Společnost O2 se opírá 
o skutečnost, že Seznam VTA má vyšší prioritu než 
hustotní kritérium.

Akceptováno.

Úřad uvádí, že uložení povinnosti poskytovat dílčí službu -

služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných 

technických prostředků umožňujících přístup k veřejně 

dostupné telefonní službě v této obci by bylo nepřiměřené. 

Případné zřízení takového VTA by vyžadovalo ze strany 

společnosti O2 Czech Republic a.s. vynaložení dodatečných 

nákladů a s ohledem na nastavená hustotní kritéria by tento 

VTA již nebyl zařazen od roku 2016 mezi povinné VTA v rámci 

univerzální služby a ztráty z jeho případného dalšího 

poskytování by byly hrazeny pouze společností O2 Czech 

Republic a.s. Samotné případné zrušení tohoto VTA od roku 

2016 by pak pro společnost O2 Czech Republic a.s. znamenalo 

další vynaložené náklady.

.

Příloha 
rozhodnutí
obsahující 
seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 
zařazených 
do univerzál
ní služby.

O2 Czech 
Republic a.s. (2)

Společnost O2 navrhuje obec (obec Kluky, okres 
Mladá Boleslav) v Seznamu VTA uvést stejným 
způsobem jako obce, kde má podepsaný dopis od 
místní samosprávy (tedy například bez čísla VTA 
a adresních údajů).

Odůvodnění:

VTA zde byl zrušen na žádost obce, O2 má k dispozici 
dopis podepsaný místní samosprávou.

Akceptováno.
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Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek
Původní text návrhu

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky)
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ

Příloha 
rozhodnutí
obsahující 
seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 
zařazených 
do univerzál
ní služby.

O2 Czech 
Republic a.s. (3)

Společnost O2 navrhuje obec (obec Lišany, okres 
Louny) v Seznamu VTA uvést stejným způsobem jako 
obce, kde má podepsaný dopis od místní samosprávy 
(tedy například bez čísla VTA a adresních údajů).

Odůvodnění:

VTA zde byl zrušen na žádost obce, O2 má k dispozici 
dopis podepsaný místní samosprávou.

Akceptováno.

Příloha 
rozhodnutí
obsahující 
seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 
zařazených 
do univerzál
ní služby.

O2 Czech 
Republic a.s. (4)

Společnost O2 navrhuje celý řádek (obec Krhová, 
okres Vsetín) ze Seznamu vyškrtnout.

Odůvodnění:

Obec byla dříve součástí obce Valašské Meziříčí. Od 
roku 2013 se od něj tato obec odloučila a podle 
statistik k 1. 1. 2014 má obec 1970 obyvatel. Obec 
tedy spadá pod hustotní kritérium v roce 2015. Kdyby 
tam společnost O2 zřídila VTA, stalo by se tak zřejmě 
v 1. čtvrtletí 2015. Avšak tento VTA by společnost O2 
zřejmě do jednoho roku znovu zrušila, protože obec 
bude určitě nad hustotním kritériem roku 2016. V obci 
Valašské Meziříčí jsou VTA a obec Krhová se jistě 
oddělovala s vědomím, že VTA v ní není. Možnost 
vyřazení ze Seznamu VTA uvádí společnost O2 jako 
nejjednodušší řešení. Společnost O2 se opírá 
o skutečnost, že Seznam VTA má vyšší prioritu než 
hustotní kritérium. Pro doplnění uvádíme, že 
v rámci aktuálně udělené povinnosti provozovat VTA 
v rámci univerzální služby příslušný řádek v Seznamu 
není, ačkoli obec hustotní kritérium splňuje.

Akceptováno.

Viz vypořádání připomínky č. 1.

Příloha 
rozhodnutí
obsahující 
seznam 
veřejných 
telefonních 
automatů 

O2 Czech 
Republic a.s. (5)

Společnost O2 navrhuje celý řádek ze Seznamu 
vyškrtnout.

Odůvodnění:

Obec byla dříve součástí obce Valašské Meziříčí. Od 
roku 2013 se od něj tato obec odloučila a podle 

Akceptováno.

Viz vypořádání připomínky č. 1.
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Čl., odst., 
písm., bod, 

řádek
Původní text návrhu

Připomínkující 
subjekt 

(č. připomínky)
Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ

zařazených 
do univerzál
ní služby.

statistik k 1. 1. 2014 má 1712 obyvatel. Obec tedy 
spadá pod hustotní kritérium v roce 2015. Kdyby tam 
společnost O2 zřídila VTA, stalo by se tak zřejmě 
v 1. čtvrtletí 2015. Avšak tento VTA by společnost O2 
zřejmě do jednoho roku znovu zrušila, protože obec 
bude určitě nad hustotním kritériem roku 2016. V obci 
Valašské Meziříčí jsou VTA a obec Poličná se jistě
oddělovala s vědomím, že VTA v ní není. Možnost 
vyřazení ze Seznamu VTA uvádí společnost O2 jako 
nejjednodušší řešení. Společnost O2 se opírá 
o skutečnost, že Seznam VTA má vyšší prioritu než 
hustotní kritérium. Pro doplnění uvádíme, že 
v rámci aktuálně udělené povinnosti provozovat VTA 
v rámci univerzální služby příslušný řádek v Seznamu 
není, ačkoli obec hustotní kritérium splňuje.




