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Praha 15. ledna 2015 
Čj. ČTÚ-43 493/2014-610/XII. vyř. 

Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele služby veřejných 
telefonních automatů nebo jiných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně 
dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) vydává podle § 39 odst. 10 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zprávu o průběhu 
a výsledcích výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, 
kterým bude uložena povinnost služby veřejných telefonních automatů (dále jen „VTA“) nebo jiných 
obdobných technických prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě (dále 
jen „Povinnost“). 

1. Úvod 

Výběrové řízení vyhlásil Úřad dne 18. července 2014, kdy bylo Vyhlášení výběrového řízení 
(dále jen „Vyhlášení“) uveřejněno v částce 14/2014 Telekomunikačního věstníku v souladu 
s  § 125  Zákona. 

Cílem výběrového řízení bylo vybrat podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní 
službu, kteří podali přihlášku do výběrového řízení, vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení, 
a kteří jsou schopni a budou nejlépe plnit uloženou Povinnost rozhodnutím Rady Úřadu na celém 
území České republiky ve stanovené kvalitě, aby podle § 39 odst. 4 písm. b) Zákona byly náklady 
na poskytování dílčí univerzální služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení předseda Rady Úřadu ustanovil 
výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla na dvou zasedáních, která se uskutečnila dne 
18. srpna a dne 25. srpna 2014. K druhému zasedání byla vydána tisková zpráva. 

Do výběrového řízení se přihlásil jeden podnikatel. Výběrová komise posuzovala předloženou 
přihlášku a v ní obsaženou nabídku podle části II. a III. Vyhlášení a hodnotila ji podle části 
IV.   Vyhlášení. Na závěr výběrová komise zpracovala o vyhodnocení nabídky Závěrečnou zprávu, 
kterou předala Úřadu. 

2. Průběh výběrového řízení 

2.1 Předkládání a otevírání obálek 

V souladu s harmonogramem výběrového řízení předložil do 15. srpna 2014 obálku 
s  přihláškou do výběrového řízení jeden podnikatel. 

Po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek bylo dne 18. srpna 2014 na prvním zasedání 
výběrové komise provedeno otevření obálky podle bodu č. 10 Vyhlášení a bylo zjištěno, že v obálce 
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je přihláška do výběrového řízení společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále též „předkladatel“ nebo 
„účastník řízení“). 

Přihláška byla dále výběrovou komisí posouzena podle bodu č. 10 písm. a) Vyhlášení. 
Výběrová komise rozhodla, že přihláška splňuje náležitosti podle tohoto bodu Vyhlášení a byla proto 
dále posuzována a hodnocena. 

2.2 Hodnocení nabídek 

Po posouzení a hodnocení přihlášky předkladatele výběrová komise na svých zasedáních 
k nabídce předkladatele konstatovala, že: 

a) Podaná přihláška splňuje všechny formální požadavky na její zpracování podle části 
III.   Vyhlášení. 

b) Předkladatel splňuje všechny požadavky na účastníka výběrového řízení podle bodu č. 4 písm. 
a) Vyhlášení. 

c) První část přihlášky obsahuje údaje a doklady podle bodu č. 8 Vyhlášení. 

d) Druhá část přihlášky obsahuje závazek předkladatele zajišťovat plnění uložené Povinnosti podle 
požadavků uvedených v bodu č. 6 Vyhlášení. 

e) Předkladatel nevyužil možnosti předložit další informace v nepovinné třetí části přihlášky podle 
bodu č. 10 Vyhlášení. 

f) Předkladatel ve své nabídce předložil podle bodu č. 9 Vyhlášení návrh výpočtu čistých nákladů 
na poskytování služby VTA. 

g) Společnost O2 Czech Republic a.s. vyhověla podmínkám účasti ve výběrovém řízení. 

 Výběrová komise Závěrečnou zprávu spolu s dokumentací výběrového řízení předala Úřadu. 

3. Výsledek výběrového řízení 

Na základě doporučení výběrové komise a na základě výsledků výběrového řízení podle 
§ 39  Zákona byl zpracován návrh rozhodnutí o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby. 

Dne 15. září 2014 Rada Úřadu jako příslušný správní orgán zahájila se společností O2 Czech 
Republic a.s. správní řízení ve věci uložení výše uvedené Povinnosti v rámci univerzální služby. 

Na základě § 130 Zákona a podle Pravidel Úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
Úřad následně uveřejnil návrh rozhodnutí a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí 
na diskusním místě dne 2. října 2014. 

V rámci veřejné konzultace účastník řízení ve stanovené lhůtě uplatnil připomínku, ve které 
navrhoval vyškrtnutí tří VTA ze seznamu povinných VTA uvedených v příloze tohoto rozhodnutí.  

Konkrétně se jednalo o obci Dolní Újezd, kde došlo v minulém období ke zrušení VTA 
z důvodu nevýnosnosti, kdy VTA nebyl zařazen jako povinný v rámci univerzální služby, protože 
obec měla více než 2 000 obyvatel. Nicméně k datu 1. ledna 2014 činil počet obyvatel v obci 1 983, 
a proto nově obec nastavené hustotní kritérium roku 2015 splnila. Pokud by tam účastník řízení 
znovu zřídil 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 účastník řízení VTA 
do jednoho roku znovu zrušil, protože obec určitě bude s počtem obyvatel nad hustotním kritériem 
roku 2016. Možnost vyřazení ze seznamu povinných VTA uvedl účastník řízení jako nejjednodušší 
řešení.  



U obcí Krhová a Poličná došlo v roce 2013 k jejich oddělení od Valašského Meziříčí, jehož
součástí dříve byly, a mají ke dni 1. ledna 2014 1 970, resp. 1 712 obyvatel. Kdyby tam účastník
řízení zřídil VTA, stalo by se tak zřejmě v 1. čtvrtletí 2015. Avšak VTA by zřejmě do jednoho roku
znovu zrušil, protože obec bude určitě nad hustotním kritériem roku 2016. V obci Valašské Meziříčí
VTA jsou a obce Krhová a Poličná se nepochybně oddělovaly s vědomím, že VTA na jejich území
není. Možnost vyřazení ze seznamu povinných VTA navrhl účastník řízení jako nejjednodušší
řešení.

Správní orgán uvedené připomínky zvážil a akceptoval je. Správní orgán uvádí, že uložení
povinnosti poskytovat dílčí službu VTA by v těchto obcích bylo nepřiměřené.

Případné zřízení takových VTA by vyžadovalo ze strany účastníka řízení vynaložení
dodatečných nákladů a s ohledem na nastavená hustotní kritéria by tyto VTAjiž od roku 2016 nebyly
zařazeny mezi povinné VTA v rámci univerzální služby a ztráty z jejich případného dalšího
poskytování by byly hrazeny pouze účastníkem řízení. Samotné případné zrušení těchto VTA od
roku 2016 by pak pro účastníka řízení znamenalo další vynaložené náklady.

Další připomínky účastníka řízení se týkaly VTA umístěných v obcích Kluky (okres Mladá
Boleslav) a Lišany (okres Louny). V těchto obcích byl VTA zrušen na žádost obce a účastník řízení
má k dispozici dopis podepsaný místní samosprávou. Účastník řízení tedy navrhl tyto obce
v seznamu povinných VTA uvést stejným způsobem jako obce, kde má podepsaný dopis od místní
samosprávy (tedy například bez čísla VTA a adresních údajů).

Správní orgán připomínky akceptoval a upravil seznam, který je přílohou rozhodnutí o uložení
Povinnosti.

Připomínky z veřejné konzultace a jejich vypořádání Úřad uveřejnil na elektronické úřední
desce v souladu s § 130 odst. 7 Zákona.

Na základě výsledků veřejné konzultace Rada Úřadu podle § 38 odst. 2 písmo e) a § 107 odst.
8 písmo b) Zákona vydala dne 3. prosince 2014 pod čj. ČTÚ-43 493/2014-61 O/XI. vyř. rozhodnutí
o uložení Povinnosti v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 2 písmo e) Zákona společnosti 02
Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336.

Odůvodněné rozhodnutí Úřad podle § 38 odst. 2 písmo e) Zákona oznámil účastníku řízení
a současně rozhodnutí uveřejnil podle § 125 odst. 3 písmo a) Zákona na své elektronické úřední
desce. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. prosince 2014 a vykonatelnosti dne 1. ledna 2015.

g. Mgr. Jaromír Novák
předseda Rady

Českého telekomunikačního úřadu
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