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Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci
univerzální služby podle § 38 odst. 3 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 umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s §
44 a 45 Zákona výběr cen nebo cenových plánů (dále jen "zvláštní ceny"), které se liší od cenových
plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly
využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen "Povinnost").

1. Úvod

Výběrové řízení vyhlásil Český telekomunikační úřad (dále jen "Úřad") dne 17. ledna 2014,
kdy bylo Vyhlášení výběrového řízení (dále jen "Vyhlášení") zveřejněno v částce 1/2014
Telekomunikačního věstníku v souladu s § 125 Zákona.

Cílem výběrového řízení bylo vybrat poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby, kteří
podali přihlášku do výběrového řízení a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení. Vybraným
poskytovatelům veřejně dostupné telefonní služby bude rozhodnutím Rady Úřadu uložena
Povinnost na celém území České republiky.

Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení předseda Rady Úřadu ustanovil
výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla najednom zasedání, které se uskutečnilo dne 6. února
2014. K tomuto zasedání byla vydána tisková zpráva.

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

V souladu s harmonogramem výběrového řízení předložila do 5. února 2014 obálku
s přihláškou do výběrového řízení jedna společnost.

Po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek bylo dne 6. února 2014 provedeno otevření obálky
podle bodu 10. Vyhlášení a bylo zjištěno, že v obálce je přihláška do výběrového řízení společnosti
02 Czech Republic a.s. (dříve "Telefónica Czech Republic, a.s.", dále též "předkladatel" nebo
"účastník řízení").



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

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 4. písmo
a) Vyhlášení.

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

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

e) Předkladatel ve své nabídce předložil podle bodu 9. Vyhlášení návrh výpočtu celkové ztráty
z poskytování zvláštních cen.

f) Společnost 02 Czech Republic a.s. (dříve "Telefónica Czech Republic, a.s.") vyhověla
podmínkám účasti ve výběrovém řízení.

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

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 3. března 2014 Rada Úřadu zahájila se společností 02 Czech Republic a.s. (dříve
"Telefónica 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, jako návrh rozhodnutí mající významný vliv na trh, a výzvu
k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí na diskusním místě dne 4. dubna 2014.

V rámci veřejné konzultace účastník řízení ve stanovené lhůtě uplatnil připomínku, ve které
navrhoval úpravu znění návrhu změny Nařízení vlády č. 109/2008, o podmínkách poskytování
zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády Č. 354/2012 tak, aby § 1
byl doplněn o čestné prohlášení o poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím
internetového protokolu jiným podnikatelem než poskytovatelem univerzální služby a § 3 písmo g)
doplněno o informaci o poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím internetového
protokolu jiným podnikatelem než poskytovatelem univerzální služby.

Správní orgán tuto připomínku částečně akceptoval a ve smyslu připomínky upravil text
uvedený v písmenu c) části I. výroku rozhodnutí tak, že mezi dokumenty, kterými se prokazuje nárok
na poskytnutí zvláštní ceny, doplnil čestné prohlášení, a to pro případy, kdy je veřejně dostupná
telefonní služba prostřednictvím internetového protokolu poskytována jiným podnikatelem než
poskytovatelem univerzální služby.

Výsledky veřejné konzultace Úřad uveřejnil na elektronické úřední desce v souladu s § 130
odst. 7 Zákona.



Na základě výsledků veřejné konzultace Rada Úřadu podle § 38 odst. 3 a § 107 odst. 8 písmo
b) Zákona vydala dne 3. června 2014 pod čj. ČTÚ-754/2014-610/XI. vyř. rozhodnutí o uložení
Povinnosti v rámci univerzální služby podle § 38 odst. 3 Zákona společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 14022 Praha 4 - Michle, IČO: 60193336. (nyní ,,02
Czech Republic a. s.")

Odůvodněné rozhodnutí Úřad podle § 38 odst. 3 Zákona oznámil účastníku řízení a současně
rozhodnutí zveřejnil podle § 125 odst. 3 písmo a) Zákona na své elektronické úřední desce. Toto
rozhodnutí nabylo právní moci dne 16. června 2014 a vykonatelnosti dne 3. července. 2014.
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