
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9

poštovní prihrádka 02, 225 02 Praha 025

Ceský telekomunikacní úrad

Praha 11: srpna 2012
Cj. CTÚ-44 651/2012-610/XII. vyr.

Zpráva o prubehu a výsledcích výberového rízení na poskytovatele služby prístupu
zdravotne postižených osob k verejne dostupné telefonní službe, k informacní službe
o telefonních císlech a k úcastnickým seznamum rovnocenný s prístupem, který
využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím speciálne vybavených
telekomunikacních koncových zarízení v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 2
písmo f) Zákona

Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") vydává podle § 39 odst. 10 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"),
zprávu o prubehu a výsledcích výberového rízení na podnikatele poskytující verejne
dostupnou telefonní službu, kterým se ukládá povinnost poskytovat v rámci univerzální
služby dílcí službu prístup zdravotne postižených osob k verejne dostupné telefonní službe,
k informacní službe o telefonních císlech a k úcastnickým seznamum rovnocenný
s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím speciálne
vybavených telekomunikacních koncových zarízení podle § 38 odst. 2 písmo f) Zákona (dále
jen "Povinnost").

1. Úvod

Výberové rízení Úrad zahájil dne 23. brezna 2012, kdy bylo Vyhlášení výberového
rízení na poskytovatele služby prístupu zdravotne postižených osob k verejne dostupné
telefonní službe, k informacní službe o telefonních císlech a k úcastnickým seznamum
rovnocenný s prístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostrednictvím
speciálne vybavených telekomunikacních koncových zarízení (dále jen "Vyhlášení")
zverejneno v cástce 4/2012 Telekomunikacního vestníku v souladu s § 125 Zákona.

Cílem výberového rízení bylo vybrat poskytovatele verejne dostupné telefonní služby,
kterí podali prihlášku do výberového rízení a vyhoveli podmínkám úcasti ve výberovém
rízení. Vybraným poskytovatelum verejne dostupné telefonní služby se rozhodnutím Rady
Úradu uloží Povinnost na celém území Ceské republiky.

Pro posouzení a hodnocení prihlášek do výberového rízení predseda Rady Úradu
ustanovil výberovou komisi. Výberová komise se sešla na jednom rádném zasedání, které se
uskutecnilo dne 16. dubna 2012, bylo prerušeno z duvodu nutnosti odstranení formálních
nedostatku návrhu výpoctu cistých nákladu a pokracovalo dne 18. dubna 2012. K zasedání
vydala výberová komise tiskovou zprávu.

Výberová komise posuzovala predloženou prihlášku a v ní obsaženou nabídku podle
cásti II. a III. Vyhlášení. Na záver výberová komise zpracovala o vyhodnocení nabídky
Záverecnou zprávu, kterou v souladu s bodem 12 Vyhlášení predala Úradu.
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2. Prubeh výberového rízení

2.1 Predkládání a otevírání obálek

V souladu se stanoveným harmonogramem výberového rízení predložila dne 6. dubna
2012 v dobe od 11.00 hod. do 12.00 hod. obálku s prihláškou do výberového rízení jedna
spolecnost.

Po uplynutí lhuty pro predložení prihlášek bylo za notárského dohledu provedeno
otevrení obálky podle bodu 11 Vyhlášení a bylo zjišteno, že v obálce je prihláška do
výberového rízení spolecnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále též "predkladatel").

Prihláška byla dále výberovou komisí posouzena podle bodu 11 písmo a) Vyhlášení.
Výberová komise rozhodla, že prihláška splnuje náležitosti podle bodu 11 Vyhlášení a bude
proto dále posuzována a hodnocena.

Podrobný prubeh otevrení predložené obálky s prihláškou do výberového rízení
a predbežné hodnocení v ní obsažené prihlášky z formálního hlediska je uveden
v notárském zápise, který je uložen jako soucást dokumentace výberového rízení.

2.2 Hodnocení nabídek

Po posouzení a hodnocení prihlášky spolecnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
výberová komise na svém zasedání k nabídce predkladatele konstatovala, že:

a) Podaná prihláška splnuje všechny obecné požadavky na její zpracování podle cásti III.

Vyhlášení.

b) Predkladatel splnuje všechny požadavky na úcastníka výberového rízení podle bodu
4 písmo a) Vyhlášení.

c) První cást prihlášky obsahuje údaje a doklady podle bodu 8 Vyhlášení.

d) Druhá cást prihlášky obsahuje závazek predkladatele zajištovat plnení uložené
Povinnosti podle požadavku uvedených v bode 6 Vyhlášení.

e) Predkladatel ve své nabídce predložil podle bodu 9 Vyhlášení návrh výpoctu cistých
nákladu na plnení Povinnosti a jejich predpokládanou výši za období uložení Povinnosti.

f) Spolecnost Telefónica Czech Republic, a.s. vyhovela podmínkám úcasti ve výberovém
rízení.

Výberová komise Záverecnou zprávu spolu s dokumentací výberového rízení predala
Úradu.

3. Výsledek výberového rízení

Na základe doporucení výberové komise a na základe výsledku výberového rízení
podle § 39 Zákona Rada Úradu schválila návrh rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci
univerzální služby.

Dne 3. kvetna 2012 byl spolecnosti Telefónica Czech Republic, a.s. v rámci správního
rízení ve veci uložení výše uvedené Povinnosti v rámci univerzální služby predán návrh
rozhodnutí Rady Úradu.

Na základe § 130 Zákona a podle Pravidel Úradu pro vedení konzultací na diskusním
míste Úrad následne uverejnil návrh rozhodnutí a výzvu k uplatnení pripomínek k návrhu
rozhodnutí na diskusním míste dne 11. kvetna 2012.

2/3



V rámci verejné konzultace obdržel Úrad pripomínku spolecnosti Telefónica Czech
Republic,a.s. Výsledky verejné konzultace Úrad uverejnil na elektronické úrední desce
v souladu s § 130 odst. 7 Zákona.

Na základe výsledku verejné konzultace vydala Rada Úradu k provedení § 38 odst. 2
písmo f) a podle § 107 odst. 9 písmo b) Zákona dne 26. cervna 2012 pod
cj. CTÚ-44 651/2012-610/X. vyr. rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby
podle § 38 odst. 2 písmo f) Zákona spolecnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, ICO: 60193336.

Oduvodnené rozhodnutí podle § 38 odst. 2 písmo f) Zákona Úrad oznámil spolecnosti
Telefónica Czech Republic, a.s. a následne rozhodnutí zverejnil podle § 125 odst. 3 písmo a)
Zákona na své elektronické úrední desce. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
9. cervence 2012.

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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