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Praha 15. kv tna 2013 
j. TÚ-28 698/2013-610/III. vy . 

eský telekomunika ní ú ad (dále jen „Ú ad“) jako p íslušný orgán státní správy 
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon“), na základ  výsledk  ve ejné konzultace uskute n né 
podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Ú adu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2, k provedení 
§ 47 odst. 3 zákona a podle vyhlášky . 162/2005 Sb., o stanovení parametr  kvality 
univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve zn ní vyhlášky . 227/2012 Sb. (dále jen 
„vyhláška“), vydává 

opat ení obecné povahy . OOP/5/05.2013-2, 
 kterým se m ní opat ení obecné povahy . OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví 

obsah, forma a zp sob uve ejn ní informací o výsledcích poskytování univerzální 
služby. 

lánek 1 

V opat ení obecné povahy . OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma 
a zp sob uve ejn ní informací o výsledcích poskytování univerzální služby, lánek 1 v etn  
nadpisu a poznámek pod arou zní: 

„ lánek 1 

Základní ustanovení 

Poskytovatel univerzální služby uve ej uje informace o výsledcích poskytování 
díl ích služeb v rámci univerzální služby v hodnoceném kalendá ním roce v tomto rozsahu 
a form : 

Díl í 
služba 
podle 

zákona 

Název díl í služby 
Parametry a výsledné ukazatele 
poskytování univerzální služby 

Stanovená 
mezní 

hodnota 

Výsledná 
hodnota 

Doba, za kterou je z ízeno 
p ipojení v pevném míst  
k ve ejné komunika ní síti2) 

Po et dn , b hem nichž bylo 
zprovozn no p ipojení 

§ 38 
odst. 2 

písm. a) 

P ipojení v pevném 
míst  k ve ejné 
komunika ní síti1) 

- v 95 % p ípad  
10 kalendá . 

dn  ………… 

                                                 
1)  Podle § 40 odst. 2 zákona se p ipojením v pevném míst  k ve ejné komunika ní síti rozumí 

z ízení a zprovozn ní koncového bodu sít  v pevném míst . 
2) Podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky. 
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- v 99 % p ípad  
15 kalendá . 

dn  ………… 
Procento p ípad  zprovozn ných 
p ipojení v dob  dohodnuté 
s uživatelem 100 % ………… 

Po et p ipojení v pevném míst  
k ve ejné komunika ní síti 
z ízených v hodnoceném období --- ………… 

Celkový po et provozovaných 
p ípojných okruh 3) --- ………… 

etnost poruch p ípojných 
okruh 4)   

etnost poruch vztažená k 100 
p ípojných okruh   10 /rok ………… 

Doba odstran ní poruchy na 
p ípojném okruhu5) 

Doba odstran ní poruch na 
p ípojném okruhu 
- 80 % poruch  6 hodin ………… 
- 95 % poruch  12 hodin ………… 
Procento p ípad  odstran ní 
poruchy na p ípojném okruhu 
v dob  dohodnuté s ú astníkem 100 % ………… 

etnost všech ostatních poruch 
p ipojení, s výjimkou poruch na 
p ípojném okruhu   

etnost poruch vztažená k 100 
p ipojení6) --- ………… 

Doba odstran ní všech ostatních 
poruch p ipojení, s výjimkou 
poruch na p ípojném okruhu   

- 80 % poruch6) --- ………… 
- 95 % poruch6) --- ………… 
Procento p ípad  odstran ní 
poruchy, s výjimkou poruchy na 
p ípojném okruhu, v dob  
dohodnuté s ú astníkem6) --- ………… 

                                                 
3)  V souladu s § 2 vyhlášky se p ípojným okruhem rozumí ú astnický p ípojný okruh, jímž je 

komunika ní cesta spojující koncový bod sít  s p ípojným bodem telefonní úst edny, pop ípad  
dálkového koncentrátoru, sestávající z ú astnického p ípojného vedení v etn  k n mu 
p íslušejícího technického za ízení nezbytného pro uskute ování volání; p ípojným bodem se 
rozumí hlavní rozvad . 

4)  Podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky. 
5)  Podle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky. 
6) Uvedené mezní hodnoty jsou pouze doporu ené. 
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Po et spojení sestavených v rámci 
p ístupu v pevném míst  k ve ejn  
dostupné telefonní služb  celkem 
(v tis.) --- ………… 

Doba, za kterou je sestaveno 
spojení8)   

Pr m rná doba, za kterou bylo 
sestaveno spojení   

- u národních volání  6 s ………… 

- u mezinárodních volání9)  10 s ………… 
Doba, za kterou bylo sestaveno 
95 % spojení   

- u národních volání  12 s ………… 

- u mezinárodních volání9)  18 s ………… 

Míra neúsp šnosti sestavení 
spojení10) 

Pom r vyjád ený v procentech   

- u národních volání  2,5 % ………… 

- u mezinárodních volání9)  4 % ………… 

etnost reklamací na vyú tování 
ceny11)   

§ 38 
odst. 2 

písm. b) 

P ístup v pevném 
míst  k ve ejn  
dostupné telefonní 
služb 7) 

Pom r vyjád ený v procentech  0,5 % ………… 

Po et ú astník  vedených 
v ú astnickém seznamu   

- tišt ném --- ………… 
- v seznamu umož ujícím dálkový 

p ístup --- ………… 

Distribuce tišt ného ú astnického 
seznamu   

§ 38 
odst. 2 

písm. c) 

Pravidelné 
vydávání 
ú astnických 
seznam  a p ístup 
koncových 
uživatel  k t mto 
seznam m12) 

Po et distribuovaných seznam  

--- ………… 

Doba p ihlášení obsluhy 
pracovišt  informa ních služeb 
o telefonních íslech13)   

§ 38 
odst. 2 

písm. d) 

Informa ní služba 
o telefonních 
íslech ú astník  

ve ejn  dostupné 
telefonní služby, 

Pr m rná doba p ihlášení obsluhy 
pracovišt   8 s ………… 

                                                 
7)  Podle § 40 odst. 4 zákona se p ístupem v pevném míst  k ve ejn  dostupné telefonní služb  

rozumí provozování koncového bodu sít . (Prost ednictvím koncového bodu sít  se ú astníkovi 
poskytuje p ístup k ve ejn  dostupné telefonní služb .) 

8) Podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky. 
9) Uvedené mezní hodnoty u mezinárodních volání jsou dle vyhlášky doporu ené. 
10) Podle § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky.  
11) Podle § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky.  
12) Podle § 41 odst. 1 zákona se ú astnický seznam vydává v tišt né form  nebo zp sobem 

umož ujícím dálkový p ístup.  
13) Podle § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky. 
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Pom r po tu p ihlášení obsluhy 
pracovišt  v dob  do 20 s 
k celkovému po tu volání vyjád ený 
v procentech  98 % ………… 

dostupná pro 
koncové uživatele 

Po et uskute n ných volání na 
informa ní službu o telefonních 

íslech (v tis.) --- ………… 

Míra pohotovosti ve ejných 
telefonních automat 14)  91,5 % ………… 

Po et ve ejných telefonních 
automat  nebo jiných obdobných 
technických prost edk  
umož ujících p ístup k ve ejn  
dostupné telefonní služb  
poskytovaných v rámci univerzální 
služby   

- v obcích do 1 999 obyvatel --- ………… 

- v obcích od 2 000 do 4 999 
obyvatel --- ………… 

§ 38 
odst. 2 

písm. e) 

Služby ve ejných 
telefonních 
automat  nebo 
jiných obdobných 
technických 
prost edk  
umož ujících 
p ístup k ve ejn  
dostupné telefonní 
služb  

Po et ve ejných telefonních stanic 
poskytovaných v rámci univerzální 
služby --- ………… 

Po et pronajatých speciáln  
vybavených za ízení zdravotn  
postiženým osobám celkem 

--- ………… 

§ 38 
odst. 2 
písm. f) 

P ístup zdravotn  
postižených osob 
k ve ejn  dostupné 
telefonní služb , 
k informa ní služb  
o telefonních 
íslech 

a k ú astnickým 
seznam m 
rovnocenný 
s p ístupem, který 
využívají ostatní 
koncoví uživatelé, 
zejména 
prost ednictvím 
speciáln  
vybavených 
telekomunika ních 
koncových za ízení 

Po et prodaných speciáln  
vybavených za ízení zdravotn  
postiženým osobám 

--- ………… 

                                                 
14) Podle § 3 odst. 1 písm. h) vyhlášky. 
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Dopl kové služby 
ke službám 
uvedeným v § 38 
odst. 2 písm. a) a b) 
zákona, kterými 
jsou: 

 

  

1) postupné 
splácení ceny za 
z ízení p ipojení 
k ve ejné 
komunika ní síti pro 
spot ebitele 

Po et p ípad  poskytnutí 
dopl kových služeb podle bodu 1) --- ………… 

Po et p ípad  poskytnutí 
dopl kových služeb podle bodu 2)

- po et p ípad  bezplatného 
selektivního zamezení odchozích 
volání --- ………… 

- po et p ípad  bezplatného 
zamezení odesílání prémiových 
textových nebo multimediálních 
zpráv --- ………… 

2) bezplatné 
selektivní zamezení 
odchozích volání, 
odesílání 
prémiových 
textových nebo 
multimediálních 
zpráv nebo, je-li to 
technicky 
proveditelné, 
p ístupu k 
podobným službám 
se zvýšenou cenou 
anebo volání na 
ur ené druhy ísel 
pro ú astníka 

- po et p ípad  bezplatného 
zamezení p ístupu k podobným 
službám se zvýšenou cenou anebo 
volání na ur ené druhy ísel --- ………… 

3) bezplatné 
položkové 
vyú tování ceny pro 
ú astníka 

Po et objednávek dopl kových 
služeb podle bodu 3) --- ………… 

4) poskytování 
informací na žádost 
ú astníka o nižších 
cenách nebo 
výhodn jších 
cenových plánech 
a podmínkách, za 
nichž jsou 
uplat ovány, jsou-li 
tyto informace 
dostupné 

Po et p ípad  poskytnutí 
informací podle bodu 4) --- ………… 

Po et p ípad  kontroly výdaj  
podle bodu 5) 

§ 38 
odst. 2 

písm. g) 

5) kontrola výdaj  
ú astníka 
spojených 
s využíváním 
ve ejn  dostupné 
telefonní služby, 
v etn  bezplatného 
upozorn ní 

- po et ú astník  majících možnost 
využívat kontrolu výdaj  
s bezplatným upozorn ním 
spot ebitele --- ………… 
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- po et ú astník  využívajících 
kontrolu výdaj  s bezplatným 
upozorn ním spot ebitele --- ………… 

spot ebitele 
v p ípad  
neobvyklého nebo 
nadm rn  
zvýšeného 
využívání této 
služby 

- po et ú astník , jimž bylo 
bezplatn  zasláno upozorn ní 

--- ………… 

Po et p ípad  poskytnutí t chto 
služeb 

--- ………… 

Výše skute né slevy s DPH --- ………… 

§ 38 
odst. 3 

Umožnit osobám se 
zvláštními 
sociálními 
pot ebami 
v souladu s § 44 
a 45 zákona výb r 
cen nebo cenových 
plán , které se liší 
od cenových plán  
poskytovaných za 
normálních 
obchodních 
podmínek tak, aby 
tyto osoby m ly 
p ístup a mohly 
využívat díl í služby 
a ve ejn  
dostupnou telefonní 
službu 

Po et nabízených cenových plán  --- ………… 

“. 

lánek 2 

Ú innost 

Toto opat ení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem ode dne jeho 
uve ejn ní v Telekomunika ním v stníku.  

Od vodn ní 

Ú ad vydává toto opat ení obecné povahy, kterým se m ní opat ení obecné povahy 
. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a zp sob uve ejn ní informací 

o výsledcích poskytování univerzální služby. 

D vodem vydání zm ny uvedeného opat ení obecné povahy je zm na zn ní zákona 
v ásti týkající se univerzální služby a s touto zm nou zákona související zm na vyhlášky, 
která nabyla ú innosti dnem 1. ervence 2012. Zm na zákona vychází ze Sm rnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se m ní sm rnice 2002/22/ES 
o univerzální služb  a právech uživatel  týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací, sm rnice 2002/58/ES o zpracování osobních údaj  a ochran  soukromí 
v odv tví elektronických komunikací a na ízení (ES) . 2006/2004 o spolupráci mezi 
vnitrostátními orgány p íslušnými pro vymáhání dodržování zákon  na ochranu zájm  
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spot ebitele. V návaznosti na to je pot eba zajistit, aby byl upraven rozsah informací 
zve ej ovaných o výsledcích poskytování všech díl ích služeb v rámci univerzální služby.  

P edm tem zm ny opat ení obecné povahy je p edevším zavedení zákonem 
upravených názv  n kterých díl ích služeb ukládaných v rámci univerzální služby. Tato 
zm na se zavádí lánkem 1 tohoto opat ení obecné povahy. V p ípad  dopl kových služeb 
se jedná též o zavedení sledování dvou zákonem nov  stanovených dopl kových služeb, 
tedy poskytování informací na žádost ú astníka o nižších cenách nebo výhodn jších 
cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplat ovány, jsou-li tyto informace dostupné, 
a kontrola výdaj  ú astníka spojených s využíváním ve ejn  dostupné telefonní služby, 
v etn  bezplatného upozorn ní spot ebitele v p ípad  neobvyklého nebo nadm rn  
zvýšeného využívání této služby. 

Opat ení obecné povahy dále aktualizuje parametry kvality stanovené vyhláškou. 
Tyto parametry jsou v n kterých p ípadech dopln ny o další pot ebné ukazatele tak, aby 
informovanost o poskytování díl ích služeb byla p esná a úplná. Tím bude zajišt no, že 
koncoví uživatelé budou mít p ístup k úplným, srovnatelným a p ehledným údaj m, jak 
požaduje zákon. Je také vhodné, aby veškeré výsledné hodnoty všech sledovaných 
parametr  a ukazatel  kvality univerzální služby ve ve ejné komunika ní síti byly souhrnn  
k dispozici. Tabulka uvedená v lánku 1 opat ení obecné povahy, která stanovuje obsah 
a formu uve ej ovaných informací, obsahuje všechny parametry a ukazatele související 
s jednotlivými díl ími službami v etn  t ch, které nejsou v sou asnosti uloženy jako 
povinnost. D vodem je s ohledem na transparentnost v i ve ejnosti a spot ebitel m 
možnost p ehledného porovnání vykazovaných parametr  a snadné sledování rozsahu 
povinností uložených v rámci univerzální služby za jednotlivé roky. Poskytovatel univerzální 
služby však vypl uje za daný rok pouze informace o výsledcích poskytování t ch díl ích 
služeb, které mu byly uloženy rozhodnutím Ú adu jako povinnost.  

U díl í služby podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona se v souladu s aktuálním zn ním 
zákona uvádí parametr „Doba, za kterou je z ízeno p ipojení v pevném míst  k ve ejné 
komunika ní síti“, nikoliv k ve ejné telefonní síti. Podle § 3 odst. 2 vyhlášky se dobou, za 
kterou je z ízeno p ipojení v pevném míst  k ve ejné komunika ní síti, rozumí doba ode dne, 
kdy uživatel podal žádost o p ipojení, do okamžiku zprovozn ní koncového bodu sít  
v pevném míst ; za zprovozn ní p ipojení v pevném míst  se považuje rovn ž p evod 
užívacích práv ke koncovému bodu sít  stávajícího p ípojného okruhu na jiného ú astníka. 
Nov  byl za azen i ukazatel „Celkový po et provozovaných p ípojných okruh “. Ú elem jeho 
sledování je zajišt ní úplných informací, které pro ve ejnost dokreslují celkovou kvalitu díl í 
služby. 

Vyhláška nov  obsahuje i parametr „ etnost poruch p ípojných okruh “ a parametr 
„Doba odstran ní poruchy na p ípojném okruhu“, které byly rovn ž dopln ny do tabulky 
p edm tného opat ení. P itom podle § 3 odst. 3 vyhlášky se etností poruch p ípojných 
okruh  rozumí po et platných poruchových hlášení o zhoršení kvality služby nebo o jejím 
p erušení podaných uživateli vztažený k 100 p ípojných okruh  v hodnoceném asovém 
období; poruchy koncových telekomunika ních za ízení p ipojených ke koncovému bodu sít  
se nezapo ítávají. Dobou, za kterou je porucha odstran na, je podle § 3 odst. 4 vyhlášky 
doba od okamžiku nahlášení poruchy uživatelem poskytovateli této služby nebo od 
okamžiku, kdy se poskytovatel o poruše dozv d l, do okamžiku, kdy tato služba byla 
vrácena do p edepsaného provozního stavu; uvažují se pouze poruchy na p ípojném okruhu. 

Pro kompletní rozsah údaj  o poruchách Ú ad nov  za adil ukazatele „ etnost všech 
ostatních poruch p ipojení, s výjimkou poruch na p ípojném okruhu“ a „Doba odstran ní 
všech ostatních poruch p ipojení, s výjimkou poruch na p ípojném okruhu“, které je možné 
definovat obdobn  jako u poruch na p ípojném okruhu. V takových p ípadech nejde 
o poruchu na p ípojném okruhu, ale poruchu i výpadek v poskytování ve ejn  dostupné 
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telefonní služby, nap . z d vodu výpadku na místní úst edn  apod. Ukazatele sledující 
poruchovost mimo p ípojný okruh byly do opat ení za azeny pro úplnost a konzistentnost 
vykazovaných informací.  

U díl í služby podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona byly stávající parametry „Doba, za 
kterou je sestaveno spojení“, „Míra neúsp šnosti sestavení spojení“ a „Po et spojení 
sestavených v rámci p ístupu v pevném míst  k ve ejn  dostupné telefonní služb  celkem“ 
dopln ny o parametr „ etnost reklamací na vyú tování ceny“. D vodem je fakt, že tento 
parametr obsahuje vyhláška a slouží mimo jiné pro p ímé sledování kvality díl í služby 
vzhledem k ochran  spot ebitele a jeho oprávn ných zájm . 

Podle § 3 odst. 5 vyhlášky se dobou, za kterou je sestaveno spojení, rozumí doba od 
ukon ení volby poslední íslice volaného ísla do p íjmu kontrolního vyzván cího tónu, 
pop ípad  signálu oznamujícího, že volané íslo je obsazené, nebo jiného signálu 
oznamujícího úsp šné sestavení spojení. 

Mírou neúsp šnosti sestavení spojení je podle § 3 odst. 6 vyhlášky pom r po tu 
neúsp šných pokus  o sestavení spojení k celkovému po tu pokus  o sestavení spojení 
v období silného provozu, vyjád ený v procentech; neúsp šným pokusem se rozumí pokus 
o volání na platné a správn  volené telefonní íslo, p i kterém volající od okamžiku ukon ení 
volby poslední íslice neobdrží do 30 sekund kontrolní vyzván cí tón, pop ípad  signál 
oznamující, že volané íslo je obsazené, nebo jiný signál oznamující úsp šné sestavení 
spojení. 

Podle § 3 odst. 7 vyhlášky je etností reklamací na vyú tování ceny za ve ejn  
dostupné telefonní služby pom r po tu reklamací k celkovému po tu všech vystavených 
vyú tování v hodnoceném období. 

U díl í služby podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona byly provedeny pot ebné úpravy 
požadovaných ukazatel  kvality poskytování této díl í služby tak, aby odrážely strukturu 
poskytování služeb spojených s vydáváním ú astnických seznam  v souladu se zákonem. 
Ú astnický seznam je totiž možné vydávat v tišt né form  nebo zp sobem umož ujícím 
dálkový p ístup. Aktualizovanými ukazateli tak jsou „Po et ú astník  vedených 
v ú astnickém seznamu“ jak v tišt né verzi, tak v seznamu umož ujícím dálkový p ístup, 
a „Po et distribuovaných seznam “ pouze v p ípad  distribuce tišt ného ú astnického 
seznamu. 

U díl í služby podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona byl ukazatel „Po et ve ejných 
telefonních automat  nebo jiných obdobných technických prost edk  umož ujících p ístup 
k ve ejn  dostupné telefonní služb  poskytovaných v rámci univerzální služby“ aktualizován 
a dopln n o informaci, pro které kategorie obcí se má vykazovat. Nov  se lení na obce do 
1 999 obyvatel a na obce od 2 000 do 4 999 obyvatel s ohledem na aktuální rozhodnutí 
o uložení povinnosti poskytovat tuto díl í službu. Tento údaj byl za azen, aby byly k dispozici 
úplné informace o poskytování díl í služby a aby byla zajišt na dostate ná informovanost 
o kvalit  služby. 

Díl í služba podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona byla dopln na o ukazatele 
u dopl kových služeb p idaných v rámci zm ny zákona, a to analogicky k p vodním t em 
dopl kovým službám. Jde o souhrn po tu p ípad , v kterých zákazníci využili uvedených 
díl ích služeb. Vzhledem k charakteru p edm tných služeb poskytují zvolené ukazatele 
dostate ný p ehled o t chto službách pro pot eby koncových uživatel . 

Podle § 47 odst. 2 zákona i nadále platí, že poskytovatel univerzální služby je 
povinen každoro n  uve ej ovat a sou asn  Ú adu p edkládat informace o výsledcích 
poskytování uložených díl ích služeb podle stavu k 31. prosinci kalendá ního roku, a to 
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