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Praha 15. kvČtna 2013
ýj. ýTÚ-28 698/2013-610/III. vyĜ.
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné
podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2, k provedení
§ 47 odst. 3 zákona a podle vyhlášky þ. 162/2005 Sb., o stanovení parametrĤ kvality
univerzální služby a jejich mezních hodnot, ve znČní vyhlášky þ. 227/2012 Sb. (dále jen
„vyhláška“), vydává

opatĜení obecné povahy þ. OOP/5/05.2013-2,
kterým se mČní opatĜení obecné povahy þ. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví
obsah, forma a zpĤsob uveĜejnČní informací o výsledcích poskytování univerzální
služby.

ýlánek 1
V opatĜení obecné povahy þ. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma
a zpĤsob uveĜejnČní informací o výsledcích poskytování univerzální služby, þlánek 1 vþetnČ
nadpisu a poznámek pod þarou zní:
„ýlánek 1
Základní ustanovení
Poskytovatel univerzální služby uveĜejĖuje informace o výsledcích poskytování
dílþích služeb v rámci univerzální služby v hodnoceném kalendáĜním roce v tomto rozsahu
a formČ:
Dílþí
služba
podle
zákona

Název dílþí služby

§ 38
odst. 2
písm. a)

PĜipojení v pevném
místČ k veĜejné
komunikaþní síti1)

Parametry a výsledné ukazatele
poskytování univerzální služby
Doba, za kterou je zĜízeno
pĜipojení v pevném místČ
k veĜejné komunikaþní síti2)
Poþet dnĤ, bČhem nichž bylo
zprovoznČno pĜipojení
- v 95 % pĜípadĤ

1)

2)

Stanovená
mezní
hodnota

10 kalendáĜ.
dnĤ

Výsledná
hodnota

…………

Podle § 40 odst. 2 zákona se pĜipojením v pevném místČ k veĜejné komunikaþní síti rozumí
zĜízení a zprovoznČní koncového bodu sítČ v pevném místČ.
Podle § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky.
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15 kalendáĜ.
dnĤ

…………

100 %

…………

Poþet pĜipojení v pevném místČ
k veĜejné komunikaþní síti
zĜízených v hodnoceném období

---

…………

Celkový poþet provozovaných
pĜípojných okruhĤ3)

---

…………

 10 /rok

…………

 6 hodin
 12 hodin

…………
…………

100 %

…………

---

…………

- 80 % poruch6)

---

…………

- 95 % poruch6)

---

…………

Procento pĜípadĤ odstranČní
poruchy, s výjimkou poruchy na
pĜípojném okruhu, v dobČ
dohodnuté s úþastníkem6)

---

…………

- v 99 % pĜípadĤ
Procento pĜípadĤ zprovoznČných
pĜipojení v dobČ dohodnuté
s uživatelem

ýetnost poruch pĜípojných
okruhĤ4)
ýetnost poruch vztažená k 100
pĜípojných okruhĤ
Doba odstranČní poruchy na
pĜípojném okruhu5)
Doba odstranČní poruch na
pĜípojném okruhu
- 80 % poruch
- 95 % poruch
Procento pĜípadĤ odstranČní
poruchy na pĜípojném okruhu
v dobČ dohodnuté s úþastníkem
ýetnost všech ostatních poruch
pĜipojení, s výjimkou poruch na
pĜípojném okruhu
ýetnost poruch vztažená k 100
pĜipojení6)
Doba odstranČní všech ostatních
poruch pĜipojení, s výjimkou
poruch na pĜípojném okruhu

3)

4)
5)
6)

V souladu s § 2 vyhlášky se pĜípojným okruhem rozumí úþastnický pĜípojný okruh, jímž je
komunikaþní cesta spojující koncový bod sítČ s pĜípojným bodem telefonní ústĜedny, popĜípadČ
dálkového koncentrátoru, sestávající z úþastnického pĜípojného vedení vþetnČ k nČmu
pĜíslušejícího technického zaĜízení nezbytného pro uskuteþĖování volání; pĜípojným bodem se
rozumí hlavní rozvadČþ.
Podle § 3 odst. 1 písm. b) vyhlášky.
Podle § 3 odst. 1 písm. c) vyhlášky.
Uvedené mezní hodnoty jsou pouze doporuþené.
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Poþet spojení sestavených v rámci
pĜístupu v pevném místČ k veĜejnČ
dostupné telefonní službČ celkem
(v tis.)

---

…………

6s

…………

 10 s

…………

- u národních volání

 12 s

…………

- u mezinárodních volání9)

 18 s

…………

 2,5 %

…………

4%

…………

 0,5 %

…………

---

…………

---

…………

---

…………

8s

…………

Doba, za kterou je sestaveno
spojení8)
PrĤmČrná doba, za kterou bylo
sestaveno spojení
- u národních volání
9)

- u mezinárodních volání
Doba, za kterou bylo sestaveno
95 % spojení

Míra neúspČšnosti sestavení
spojení10)
PomČr vyjádĜený v procentech
- u národních volání
- u mezinárodních volání

9)

ýetnost reklamací na vyúþtování
ceny11)
PomČr vyjádĜený v procentech
§ 38
odst. 2
písm. c)

§ 38
odst. 2
písm. d)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)

Pravidelné
vydávání
úþastnických
seznamĤ a pĜístup
koncových
uživatelĤ k tČmto
seznamĤm12)

Informaþní služba
o telefonních
þíslech úþastníkĤ
veĜejnČ dostupné
telefonní služby,

Poþet úþastníkĤ vedených
v úþastnickém seznamu
- tištČném
- v seznamu umožĖujícím dálkový
pĜístup
Distribuce tištČného úþastnického
seznamu
Poþet distribuovaných seznamĤ

Doba pĜihlášení obsluhy
pracovištČ informaþních služeb
o telefonních þíslech13)
PrĤmČrná doba pĜihlášení obsluhy
pracovištČ

Podle § 40 odst. 4 zákona se pĜístupem v pevném místČ k veĜejnČ dostupné telefonní službČ
rozumí provozování koncového bodu sítČ. (ProstĜednictvím koncového bodu sítČ se úþastníkovi
poskytuje pĜístup k veĜejnČ dostupné telefonní službČ.)
Podle § 3 odst. 1 písm. d) vyhlášky.
Uvedené mezní hodnoty u mezinárodních volání jsou dle vyhlášky doporuþené.
Podle § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky.
Podle § 3 odst. 1 písm. f) vyhlášky.
Podle § 41 odst. 1 zákona se úþastnický seznam vydává v tištČné formČ nebo zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup.
Podle § 3 odst. 1 písm. g) vyhlášky.
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dostupná pro
koncové uživatele

PomČr poþtu pĜihlášení obsluhy
pracovištČ v dobČ do 20 s
k celkovému poþtu volání vyjádĜený
v procentech
Poþet uskuteþnČných volání na
informaþní službu o telefonních
þíslech (v tis.)

§ 38
odst. 2
písm. e)

Služby veĜejných
telefonních
automatĤ nebo
jiných obdobných
technických
prostĜedkĤ
umožĖujících
pĜístup k veĜejnČ
dostupné telefonní
službČ

Míra pohotovosti veĜejných
telefonních automatĤ14)

- v obcích od 2 000 do 4 999
obyvatel
Poþet veĜejných telefonních stanic
poskytovaných v rámci univerzální
služby

14)

PĜístup zdravotnČ
postižených osob
k veĜejnČ dostupné
telefonní službČ,
k informaþní službČ
o telefonních
þíslech
a k úþastnickým
seznamĤm
rovnocenný
s pĜístupem, který
využívají ostatní
koncoví uživatelé,
zejména
prostĜednictvím
speciálnČ
vybavených
telekomunikaþních
koncových zaĜízení

 98 %

…………

---

…………

 91,5 %

…………

---

…………

---

…………

---

…………

---

…………

---

…………

Poþet veĜejných telefonních
automatĤ nebo jiných obdobných
technických prostĜedkĤ
umožĖujících pĜístup k veĜejnČ
dostupné telefonní službČ
poskytovaných v rámci univerzální
služby
- v obcích do 1 999 obyvatel

§ 38
odst. 2
písm. f)
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Poþet pronajatých speciálnČ
vybavených zaĜízení zdravotnČ
postiženým osobám celkem

Poþet prodaných speciálnČ
vybavených zaĜízení zdravotnČ
postiženým osobám

Podle § 3 odst. 1 písm. h) vyhlášky.
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DoplĖkové služby
ke službám
uvedeným v § 38
odst. 2 písm. a) a b)
zákona, kterými
jsou:
1) postupné
splácení ceny za
zĜízení pĜipojení
k veĜejné
komunikaþní síti pro
spotĜebitele
2) bezplatné
selektivní zamezení
odchozích volání,
odesílání
prémiových
textových nebo
multimediálních
zpráv nebo, je-li to
technicky
proveditelné,
pĜístupu k
podobným službám
se zvýšenou cenou
anebo volání na
urþené druhy þísel
pro úþastníka

Poþet pĜípadĤ poskytnutí
doplĖkových služeb podle bodu 1)

---

…………

---

…………

---

…………

---

…………

3) bezplatné
položkové
Poþet objednávek doplĖkových
vyúþtování ceny pro
služeb podle bodu 3)
úþastníka

---

…………

4) poskytování
informací na žádost
úþastníka o nižších
cenách nebo
výhodnČjších
cenových plánech
a podmínkách, za
nichž jsou
uplatĖovány, jsou-li
Poþet pĜípadĤ poskytnutí
tyto informace
informací podle bodu 4)
dostupné

---

…………

5) kontrola výdajĤ
Poþet pĜípadĤ kontroly výdajĤ
úþastníka
podle bodu 5)
spojených
s využíváním
- poþet úþastníkĤ majících možnost
veĜejnČ dostupné
využívat kontrolu výdajĤ
telefonní služby,
s bezplatným upozornČním
vþetnČ bezplatného
spotĜebitele
upozornČní

---

…………

Poþet pĜípadĤ poskytnutí
doplĖkových služeb podle bodu 2)
- poþet pĜípadĤ bezplatného
selektivního zamezení odchozích
volání
- poþet pĜípadĤ bezplatného
zamezení odesílání prémiových
textových nebo multimediálních
zpráv
- poþet pĜípadĤ bezplatného
zamezení pĜístupu k podobným
službám se zvýšenou cenou anebo
volání na urþené druhy þísel
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spotĜebitele
v pĜípadČ
neobvyklého nebo
nadmČrnČ
zvýšeného
využívání této
služby
§ 38
odst. 3

Umožnit osobám se
zvláštními
sociálními
potĜebami
v souladu s § 44
a 45 zákona výbČr
cen nebo cenových
plánĤ, které se liší
od cenových plánĤ
poskytovaných za
normálních
obchodních
podmínek tak, aby
tyto osoby mČly
pĜístup a mohly
využívat dílþí služby
a veĜejnČ
dostupnou telefonní
službu

- poþet úþastníkĤ využívajících
kontrolu výdajĤ s bezplatným
upozornČním spotĜebitele
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---

…………

---

…………

Poþet pĜípadĤ poskytnutí tČchto
služeb

---

…………

Výše skuteþné slevy s DPH

---

…………

Poþet nabízených cenových plánĤ

---

…………

- poþet úþastníkĤ, jimž bylo
bezplatnČ zasláno upozornČní

“.
ýlánek 2
Úþinnost
Toto opatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti patnáctým dnem ode dne jeho
uveĜejnČní v Telekomunikaþním vČstníku.

OdĤvodnČní
ÚĜad vydává toto opatĜení obecné povahy, kterým se mČní opatĜení obecné povahy
þ. OOP/5/11.2007-14, kterým se stanoví obsah, forma a zpĤsob uveĜejnČní informací
o výsledcích poskytování univerzální služby.
DĤvodem vydání zmČny uvedeného opatĜení obecné povahy je zmČna znČní zákona
v þásti týkající se univerzální služby a s touto zmČnou zákona související zmČna vyhlášky,
která nabyla úþinnosti dnem 1. þervence 2012. ZmČna zákona vychází ze SmČrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mČní smČrnice 2002/22/ES
o univerzální službČ a právech uživatelĤ týkajících se sítí a služeb elektronických
komunikací, smČrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajĤ a ochranČ soukromí
v odvČtví elektronických komunikací a naĜízení (ES) þ. 2006/2004 o spolupráci mezi
vnitrostátními orgány pĜíslušnými pro vymáhání dodržování zákonĤ na ochranu zájmĤ
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spotĜebitele. V návaznosti na to je potĜeba zajistit, aby byl upraven rozsah informací
zveĜejĖovaných o výsledcích poskytování všech dílþích služeb v rámci univerzální služby.
PĜedmČtem zmČny opatĜení obecné povahy je pĜedevším zavedení zákonem
upravených názvĤ nČkterých dílþích služeb ukládaných v rámci univerzální služby. Tato
zmČna se zavádí þlánkem 1 tohoto opatĜení obecné povahy. V pĜípadČ doplĖkových služeb
se jedná též o zavedení sledování dvou zákonem novČ stanovených doplĖkových služeb,
tedy poskytování informací na žádost úþastníka o nižších cenách nebo výhodnČjších
cenových plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatĖovány, jsou-li tyto informace dostupné,
a kontrola výdajĤ úþastníka spojených s využíváním veĜejnČ dostupné telefonní služby,
vþetnČ bezplatného upozornČní spotĜebitele v pĜípadČ neobvyklého nebo nadmČrnČ
zvýšeného využívání této služby.
OpatĜení obecné povahy dále aktualizuje parametry kvality stanovené vyhláškou.
Tyto parametry jsou v nČkterých pĜípadech doplnČny o další potĜebné ukazatele tak, aby
informovanost o poskytování dílþích služeb byla pĜesná a úplná. Tím bude zajištČno, že
koncoví uživatelé budou mít pĜístup k úplným, srovnatelným a pĜehledným údajĤm, jak
požaduje zákon. Je také vhodné, aby veškeré výsledné hodnoty všech sledovaných
parametrĤ a ukazatelĤ kvality univerzální služby ve veĜejné komunikaþní síti byly souhrnnČ
k dispozici. Tabulka uvedená v þlánku 1 opatĜení obecné povahy, která stanovuje obsah
a formu uveĜejĖovaných informací, obsahuje všechny parametry a ukazatele související
s jednotlivými dílþími službami vþetnČ tČch, které nejsou v souþasnosti uloženy jako
povinnost. DĤvodem je s ohledem na transparentnost vĤþi veĜejnosti a spotĜebitelĤm
možnost pĜehledného porovnání vykazovaných parametrĤ a snadné sledování rozsahu
povinností uložených v rámci univerzální služby za jednotlivé roky. Poskytovatel univerzální
služby však vyplĖuje za daný rok pouze informace o výsledcích poskytování tČch dílþích
služeb, které mu byly uloženy rozhodnutím ÚĜadu jako povinnost.
U dílþí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona se v souladu s aktuálním znČním
zákona uvádí parametr „Doba, za kterou je zĜízeno pĜipojení v pevném místČ k veĜejné
komunikaþní síti“, nikoliv k veĜejné telefonní síti. Podle § 3 odst. 2 vyhlášky se dobou, za
kterou je zĜízeno pĜipojení v pevném místČ k veĜejné komunikaþní síti, rozumí doba ode dne,
kdy uživatel podal žádost o pĜipojení, do okamžiku zprovoznČní koncového bodu sítČ
v pevném místČ; za zprovoznČní pĜipojení v pevném místČ se považuje rovnČž pĜevod
užívacích práv ke koncovému bodu sítČ stávajícího pĜípojného okruhu na jiného úþastníka.
NovČ byl zaĜazen i ukazatel „Celkový poþet provozovaných pĜípojných okruhĤ“. Úþelem jeho
sledování je zajištČní úplných informací, které pro veĜejnost dokreslují celkovou kvalitu dílþí
služby.
Vyhláška novČ obsahuje i parametr „ýetnost poruch pĜípojných okruhĤ“ a parametr
„Doba odstranČní poruchy na pĜípojném okruhu“, které byly rovnČž doplnČny do tabulky
pĜedmČtného opatĜení. PĜitom podle § 3 odst. 3 vyhlášky se þetností poruch pĜípojných
okruhĤ rozumí poþet platných poruchových hlášení o zhoršení kvality služby nebo o jejím
pĜerušení podaných uživateli vztažený k 100 pĜípojných okruhĤ v hodnoceném þasovém
období; poruchy koncových telekomunikaþních zaĜízení pĜipojených ke koncovému bodu sítČ
se nezapoþítávají. Dobou, za kterou je porucha odstranČna, je podle § 3 odst. 4 vyhlášky
doba od okamžiku nahlášení poruchy uživatelem poskytovateli této služby nebo od
okamžiku, kdy se poskytovatel o poruše dozvČdČl, do okamžiku, kdy tato služba byla
vrácena do pĜedepsaného provozního stavu; uvažují se pouze poruchy na pĜípojném okruhu.
Pro kompletní rozsah údajĤ o poruchách ÚĜad novČ zaĜadil ukazatele „ýetnost všech
ostatních poruch pĜipojení, s výjimkou poruch na pĜípojném okruhu“ a „Doba odstranČní
všech ostatních poruch pĜipojení, s výjimkou poruch na pĜípojném okruhu“, které je možné
definovat obdobnČ jako u poruch na pĜípojném okruhu. V takových pĜípadech nejde
o poruchu na pĜípojném okruhu, ale poruchu þi výpadek v poskytování veĜejnČ dostupné
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telefonní služby, napĜ. z dĤvodu výpadku na místní ústĜednČ apod. Ukazatele sledující
poruchovost mimo pĜípojný okruh byly do opatĜení zaĜazeny pro úplnost a konzistentnost
vykazovaných informací.
U dílþí služby podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona byly stávající parametry „Doba, za
kterou je sestaveno spojení“, „Míra neúspČšnosti sestavení spojení“ a „Poþet spojení
sestavených v rámci pĜístupu v pevném místČ k veĜejnČ dostupné telefonní službČ celkem“
doplnČny o parametr „ýetnost reklamací na vyúþtování ceny“. DĤvodem je fakt, že tento
parametr obsahuje vyhláška a slouží mimo jiné pro pĜímé sledování kvality dílþí služby
vzhledem k ochranČ spotĜebitele a jeho oprávnČných zájmĤ.
Podle § 3 odst. 5 vyhlášky se dobou, za kterou je sestaveno spojení, rozumí doba od
ukonþení volby poslední þíslice volaného þísla do pĜíjmu kontrolního vyzvánČcího tónu,
popĜípadČ signálu oznamujícího, že volané þíslo je obsazené, nebo jiného signálu
oznamujícího úspČšné sestavení spojení.
Mírou neúspČšnosti sestavení spojení je podle § 3 odst. 6 vyhlášky pomČr poþtu
neúspČšných pokusĤ o sestavení spojení k celkovému poþtu pokusĤ o sestavení spojení
v období silného provozu, vyjádĜený v procentech; neúspČšným pokusem se rozumí pokus
o volání na platné a správnČ volené telefonní þíslo, pĜi kterém volající od okamžiku ukonþení
volby poslední þíslice neobdrží do 30 sekund kontrolní vyzvánČcí tón, popĜípadČ signál
oznamující, že volané þíslo je obsazené, nebo jiný signál oznamující úspČšné sestavení
spojení.
Podle § 3 odst. 7 vyhlášky je þetností reklamací na vyúþtování ceny za veĜejnČ
dostupné telefonní služby pomČr poþtu reklamací k celkovému poþtu všech vystavených
vyúþtování v hodnoceném období.
U dílþí služby podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona byly provedeny potĜebné úpravy
požadovaných ukazatelĤ kvality poskytování této dílþí služby tak, aby odrážely strukturu
poskytování služeb spojených s vydáváním úþastnických seznamĤ v souladu se zákonem.
Úþastnický seznam je totiž možné vydávat v tištČné formČ nebo zpĤsobem umožĖujícím
dálkový pĜístup. Aktualizovanými ukazateli tak jsou „Poþet úþastníkĤ vedených
v úþastnickém seznamu“ jak v tištČné verzi, tak v seznamu umožĖujícím dálkový pĜístup,
a „Poþet distribuovaných seznamĤ“ pouze v pĜípadČ distribuce tištČného úþastnického
seznamu.
U dílþí služby podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona byl ukazatel „Poþet veĜejných
telefonních automatĤ nebo jiných obdobných technických prostĜedkĤ umožĖujících pĜístup
k veĜejnČ dostupné telefonní službČ poskytovaných v rámci univerzální služby“ aktualizován
a doplnČn o informaci, pro které kategorie obcí se má vykazovat. NovČ se þlení 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 dílþí službu. Tento údaj byl zaĜazen, aby byly k dispozici
úplné informace o poskytování dílþí služby a aby byla zajištČna dostateþná informovanost
o kvalitČ služby.
Dílþí služba podle § 38 odst. 2 písm. g) zákona byla doplnČna o ukazatele
u doplĖkových služeb pĜidaných v rámci zmČny zákona, a to analogicky k pĤvodním tĜem
doplĖkovým službám. Jde o souhrn poþtu pĜípadĤ, v kterých zákazníci využili uvedených
dílþích služeb. Vzhledem k charakteru pĜedmČtných služeb poskytují zvolené ukazatele
dostateþný pĜehled o tČchto službách pro potĜeby koncových uživatelĤ.
Podle § 47 odst. 2 zákona i nadále platí, že poskytovatel univerzální služby je
povinen každoroþnČ uveĜejĖovat a souþasnČ ÚĜadu pĜedkládat informace o výsledcích
poskytování uložených dílþích služeb podle stavu k 31. prosinci kalendáĜního roku, a to
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