
Připomínky uplatněné k záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů 
podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích 
 
Část, bod, 

písm., Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

  Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR (1) 

Vzhledem k časovému harmonogramu plánovaného uložení 
povinností podle § 38 odst. 2 písm. e) by měl záměr obsahovat 
terminologii zákona o elektronických komunikacích ve znění tzv. 
implementační novely (nyní senátní tisk č. 214), kde 
předpokládáme účinnosti od 1.1.2012. 

Akceptováno. 
 
Úřad tuto připomínku zohlední v rámci 
výběrového řízení a rozhodnutí o uložení 
povinnosti. Požadovaná služba bude 
formulována jako služby veřejných 
telefonních automatů nebo jiných 
obdobných technických prostředků 
umožňujících přístup k veřejně dostupné 
telefonní službě. 

  Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 
ČR (2) 

Záměr obsahuje nejasný termín „signál GSM v dostatečné kvalitě“ 
– vzhledem k velké neurčitosti tohoto termínu doporučujeme 
doplnění o metodiku měření nebo definici tohoto pojmu. 

Akceptováno. 
 
Při posuzování pokrytí konkrétních 
lokalit signálem GSM Úřad hodnotí 
dostupnost signálu GSM operátorů. Ta 
se měří na místech, kde je instalován 
VTA. Povinnost by přitom byla ukládána 
na základě posouzení stavu ve všech 
obcích v příslušné velikostní kategorii. 
Úrovně signálů GSM pro zajištění 
pokrytí stanovuje doporučení 
CEPT/ECC/REC (05)08. V případě, že 
úroveň signálu u příslušného operátora 
je nízká, provádí se kontrolní volání 
v délce 2 minut. Pokud je toto volání 
neúspěšné nebo dojde k jeho přerušení, 
u tohoto operátora se označuje, že 
signál je nedostupný. Za dostatečné 
pokrytí lokality se pak považuje situace, 
kdy je dostupný signál alespoň dvou 
operátorů. 
 
V souladu s výše uvedeným bude 
upraven text odůvodnění rozhodnutí o 
uložení povinnosti VTA. 

  1/2 



  2/2 

 
  Svaz měst a obcí 

ČR (3) 
Svaz nadále trvá na uložení povinnosti služby VTA a zachování 
optimálního počtu VTA v rámci univerzální služby tak, aby byla 
zachována dostupnost i v oblastech, v kterých dochází k překryvu 
více mobilních operátorů např. příhraniční oblasti, v lokalitách se 
zvýšeným výskytem negativních sociálních jevů a zejména 
v horských a řídce osídlených oblastech. 

Akceptováno. 
 
Úřad při stanovování kritérií umístění 
VTA v rámci univerzální služby vychází 
jak z počtu obyvatel v té které obci (tj. 
v podstatě z hustoty osídlení), tak 
z pokrytí jednotlivých lokalit signálem 
českých operátorů GSM sítí. Zároveň 
bere v potaz efektivnost provozování 
VTA. Pokud není VTA využíván, není 
obvykle doporučen k provozování 
v rámci univerzální služby s ohledem na 
fakt, že neslouží pro pokrytí potřeb 
veřejnosti. Čisté náklady na provoz jsou 
přitom hrazeny ze státního rozpočtu, na 
což je nutno také brát zřetel.  
Počet VTA bude v rámci nového 
rozhodnutí stanoven seznamem 
konkrétních VTA s ohledem na výše 
uvedené požadavky.  
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