TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK
ÈESKÝ TELEKOMUNIKAÈNÍ ÚØAD
Èástka 4

Roèník 2012

Praha 23. bøezna 2012

OBSAH:
Oddíl státní správy
A. Normativní èást

15.

Vyhlášení výbìrového øízení na podnikatele, kterým bude uložena povinnost poskytovat
v rámci univerzální služby dílèí službu pøístup zdravotnì postižených osob k veøejnì dostupné
telefonní službì, k informaèní službì o telefonních èíslech a k úèastnickým seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím
speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení

A. Normativní èást
15.

Vyhlášení výbìrového øízení na podnikatele, kterým bude uložena povinnost poskytovat
v rámci univerzální služby dílèí službu pøístup zdravotnì postižených osob k veøejnì dostupné
telefonní službì, k informaèní službì o telefonních èíslech a k úèastnickým seznamùm rovnocenný s pøístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostøednictvím
speciálnì vybavených telekomunikaèních koncových zaøízení
(reprodukce dokumentu vèetnì pøílohy na str. 54–64)

èástka 4/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 54

Praha . bĜezna 2012
ýj. ýTÚ-44 651/2012-610/II. vyĜ.

Vyhlášení výbČrového Ĝízení na podnikatele, kterým bude uložena povinnost
poskytovat v rámci univerzální služby dílþí službu 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

ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný správní orgán podle
§ 108 odst. 1 písm. d) a p) 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“), vyhlašuje s ohledem na konec úþinnosti rozhodnutí
þj. 44 813/2009-610/VII. vyĜ. na základČ § 39 Zákona výbČrové Ĝízení na podnikatele, kterým
bude uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílþí službu
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 podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
(dále jen „služba SKZ“).
Vyhlášení výbČrového Ĝízení navazuje na zámČr ÚĜadu uložit povinnost poskytovat
službu SKZ (dále jen „Povinnost“), který ÚĜad uveĜejnil podle § 39 Zákona pod
þj. ýTÚ-15 408/2012-610 dne 9. února 2012 na diskusním místČ k veĜejné konzultaci podle
§ 130 Zákona. ÚĜad pĜi vyhlášení výbČrového Ĝízení pĜihlédl rovnČž k výsledku pĜezkumu
podle § 39 Zákona.

I. Obecná ustanovení
1. Cíl výbČrového Ĝízení
S ohledem na konec úþinnosti rozhodnutí þj. 44 813/2009-610/VII. vyĜ. je cílem
výbČrového Ĝízení vybrat podnikatele poskytující službu SKZ (dále jen „poskytovatel“), kteĜí
podali pĜihlášku do výbČrového Ĝízení (dále jen „pĜihláška“) a vyhovČli podmínkám úþasti ve
výbČrovém Ĝízení a kteĜí budou na základČ rozhodnutí ÚĜadu povinni plnit Povinnost tak, aby
podle § 39 odst. 4 písm. b) Zákona byly náklady na poskytování univerzální služby
v požadovaném rozsahu a kvalitČ co nejnižší. Vybraným poskytovatelĤm bude rozhodnutím
ÚĜadu uložena Povinnost na celém území ýeské republiky.
ÚĜad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví pro úþely výbČrového Ĝízení následující
zásady výbČrového Ĝízení, podmínky úþasti ve výbČrovém Ĝízení, požadavky na kvalitu
a rozsah Povinnosti a kritéria hodnocení pĜihlášek do výbČrového Ĝízení.
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2. Zásady výbČrového Ĝízení
a)

VýbČrové Ĝízení se vyhlašuje dnem uveĜejnČní tohoto vyhlášení v Telekomunikaþním
vČstníku v souladu s § 125 Zákona.

b)

Zásady výbČrového Ĝízení jsou stanoveny v § 39 Zákona, pĜiþemž se rovnČž pĜimČĜenČ
použijí ustanovení o obchodní veĜejné soutČži podle zvláštního právního pĜedpisu1). Na
toto výbČrové Ĝízení se nevztahuje zákon þ. 137/2006 Sb., o veĜejných zakázkách, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

c)

Do výbČrového Ĝízení se mohou pĜihlásit pouze zájemci splĖující podmínky podle
bodu 4.

d)

Pro posouzení a hodnocení pĜihlášek do výbČrového Ĝízení ustaví pĜedseda Rady ÚĜadu
výbČrovou komisi.

e)

ÚĜad zorganizuje pro zájemce o úþast ve výbČrovém Ĝízení jednání, jehož úþelem bude
zodpovČzení dotazĤ týkajících se pĜedmČtu výbČrového Ĝízení. Otázky, zaslané ÚĜadu
pĜedem ve lhĤtČ podle bodu 3 písm. b) na elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz,
oznaþené þíslem jednacím tohoto výbČrového Ĝízení, budou zodpovČzeny pĜednostnČ.

f)

V pĜípadČ, že žádný z úþastníkĤ výbČrového Ĝízení nesplnil stanovené podmínky
výbČrového Ĝízení nebo z jakýchkoliv jiných vážných dĤvodĤ, nemusí ÚĜad vybrat
žádného podnikatele k uložení Povinnosti.

g)

ÚĜad si vyhrazuje právo odmítnout všechny pĜedložené pĜihlášky.

h)

ÚĜad si vyhrazuje právo zmČnit podmínky výbČrového Ĝízení.

i)

V pĜípadČ postupu podle písmene f), g) nebo h) ÚĜad toto uveĜejní stejným zpĤsobem
jako vyhlášení výbČrového Ĝízení podle písmene a).

j)

Úþast ve výbČrovém Ĝízení se uskuteþĖuje na náklady pĜedkladatele pĜihlášky. Žádný
pĜedkladatel pĜihlášky nemá nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladĤ.

k)

Zájemci nemají nárok na náhradu nákladĤ spojených s úþastí ve výbČrovém Ĝízení, a to
ani v pĜípadČ zrušení výbČrového Ĝízení2).

3. LhĤty výbČrového Ĝízení
a)

Vyhlášení výbČrového Ĝízení – dnem uveĜejnČní tohoto vyhlášení v Telekomunikaþním
vČstníku.

b)

Doruþení otázek podle bodu 2 písm. e) ÚĜadu – do 29. bĜezna 2012.

c)

ZodpovČzení otázek zájemcĤ o úþast ve výbČrovém Ĝízení – 30. bĜezna 2012
v 11.00 hod. v sídle ÚĜadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti
v 1. patĜe, þíslo dveĜí 129.

d)

PĜedložení pĜihlášek do výbČrového Ĝízení – 6. dubna 2012.

e)

Hodnocení žádostí a provedení výbČru – do 25. dubna 2012.

f)

Oznámení výsledku výbČrového Ĝízení – do 30 dnĤ od ukonþení hodnocení a provedení
výbČru.

ÚĜad mĤže lhĤty jednotlivých krokĤ výbČrového Ĝízení zmČnit. O pĜípadných zmČnách
bude ÚĜad úþastníky výbČrového Ĝízení pĜedem informovat.

1)
2)

§ 281 a násl. zákona þ. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
§ 39 odst. 12 Zákona.
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4. Podmínky úþasti ve výbČrovém Ĝízení
ÚĜad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 Zákona stanoví následující podmínky:
a)

VýbČrového Ĝízení se mĤže zúþastnit podnikatel, který:
1. splnil požadavky podle § 8 a § 13 Zákona,
2. pĜedložil pĜihlášku do výbČrového Ĝízení podle bodu 8.

b)

Podnikatel, který pĜedkládá pĜihlášku do výbČrového Ĝízení (dále jen „pĜedkladatel
pĜihlášky“), pĜedloží spolu s pĜihláškou nabídku podle bodu 9.

c)

PĜedkladatel pĜihlášky dokládá ekonomické a finanþní pĜedpoklady k poskytování služby
SKZ:
1. potvrzením místnČ pĜíslušného finanþního úĜadu, že pĜedkladatel pĜihlášky nemá
nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách
a penále, vþetnČ nákladĤ Ĝízení, které vybírají a vymáhají územní finanþní orgány.
V pĜípadČ, že pĜedkladatel pĜihlášky pĜedložil ÚĜadu takové potvrzení v dobČ ne delší
než 90 dnĤ pĜede dnem pĜedložení pĜihlášky do tohoto výbČrového Ĝízení, postaþí
odvolat se na takto pĜedložené potvrzení,
2. þestným prohlášením o tom, že pĜedkladatel pĜihlášky nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veĜejné zdravotní pojištČní, nebo na pojistném a na penále na sociální
zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti,
3. þestným prohlášením o tom, že s pĜedkladatelem pĜihlášky nebylo zahájeno
insolvenþní Ĝízení.

5. LhĤta pro pĜedložení pĜihlášek
LhĤta pro pĜedložení pĜihlášek je stanovena na 6. dubna 2012. PĜihlášky se
pĜedkládají v sídle ÚĜadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patĜe,
v dobČ od 11.00 hod. do 12.00 hod.

II. Požadavky výbČrového Ĝízení
6. Požadavky na plnČní Povinnosti
ÚĜad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví následující požadavky na kvalitu a rozsah
Povinnosti.
Podnikatel vybraný v tomto výbČrovém Ĝízení bude povinen zajistit zdravotnČ
postiženým osobám na celém území ýeské republiky pĜístup 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, za následujících podmínek:
a) Poskytovatel musí zajistit pĜístup k veĜejnČ dostupné telefonní službČ v souladu s § 43
odst. 1 Zákona.
b) ZdravotnČ postižené osobČ, která má u poskytovatele služby zĜízenou službu pĜístupu
k veĜejnČ dostupné telefonní službČ, musí poskytovatel na její žádost a podle její volby
pronajmout nebo prodat jedno speciálnČ vybavené telekomunikaþní koncové zaĜízení
(dále jen „zaĜízení“) pĜimČĜené jejímu zdravotnímu postižení za cenu standardního
zaĜízení (tj. za cenu zaĜízení vybaveného výhradnČ základními funkcemi umožĖujícími
pĜístup k veĜejnČ dostupné telefonní službČ), a to:
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1. držiteli prĤkazu ZTP3) z dĤvodu úplné nebo praktické hluchoty:
a.

zaĜízení umožĖující zesílení a regulaci zesílení pĜijímaného hlasového signálu
a zesílení vyzvánČcího signálu,

b.

zaĜízení umožĖující pĜevod pĜijímaného hlasového signálu na mechanické
vibrace nebo jiný úþinný technický systém pro potĜeby osob s minimálními zbytky
sluchu, nebo

c.

zaĜízení pĜevádČjící vyzvánČcí signál na svČtelnou signalizaci s možností
zobrazení a archivace þísla pĜíchozího volání, vybavená SMS klávesnicí pro
potĜeby neslyšících osob,

2. držiteli prĤkazu ZTP/P3):
a.

zaĜízení se zvČtšenou klávesnicí nebo klávesnicí se speciálními znaky nebo
vybavené hlasovým výstupem pro potĜeby zrakovČ postižených osob, nebo

b.

jiné vhodné zaĜízení splĖující charakteristiky funkcí speciálnČ vybavených
zaĜízení podle konkrétního postižení4),

3. osobČ závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (stĜednČ tČžká závislost),
stupni III (tČžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou
osobu, úþastníku, který o ni osobnČ peþuje:
a.

zaĜízení umožĖující hlasitou komunikaci a jednoduché ovládání pro potĜeby
tČlesnČ postižených osob, nebo

b.

zaĜízení umožĖující bezšĖĤrové pĜipojení ke koncovému bodu veĜejné pevné
komunikaþní sítČ pro potĜeby osob s omezenou hybností,

4. úþastníkovi, který vychovává nebo který osobnČ peþuje o nezletilou osobu, která je
držitelem prĤkazu ZTP podle bodu 1 nebo ZTP/P podle bodu 2, zaĜízení splĖující
charakteristiky funkcí speciálnČ vybavených zaĜízení podle konkrétního postižení
nezletilé osoby4).
c) SplnČní charakteristik speciálnČ vybavených telekomunikaþních koncových zaĜízení
podle písmene b) je možno dosáhnout rovnČž pomocí úþelových doplĖkových zaĜízení,
která je možno pĜipojit ke standardním telekomunikaþním koncovým zaĜízením.
V takovém pĜípadČ musí být doplĖkové zaĜízení dodáváno spolu se standardním
telekomunikaþním koncovým zaĜízením jako souprava.
d) ZveĜejnit nabídku zaĜízení podle písmene b) a doplĖkových zaĜízení podle písmene c) na
svých internetových stránkách. Nabídka musí být na stránkách umístČna natolik
pĜehledným zpĤsobem, aby ji bylo možné snadno najít a získat pĜíslušné informace.
e) Zahájit poskytování dílþí služby podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona ode dne
15. þervence 2012 a poskytovat ji po dobu tĜí let.
f)

Poskytovat služby v souladu s § 43 a § 45 Zákona za cenu standardního
telekomunikaþního koncového zaĜízení (tj. za cenu zaĜízení vybaveného výhradnČ
základními funkcemi umožĖujícími pĜístup k veĜejnČ dostupné telefonní službČ), viz
bod b). Tyto ceny za pronájem a za prodej speciálnČ vybavených zaĜízení pro
poskytování dílþí služby koncovým zákazníkĤm stanoví ÚĜad v rozhodnutí o uložení
Povinnosti.

3)

§ 34 zákona þ. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o zmČnČ
souvisejících zákonĤ, a zákon þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
4)
Vyhláška þ. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálnČ vybavených
telekomunikaþních koncových zaĜízení pro rĤzné druhy zdravotního postižení.
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III. Požadavky na pĜihlášky
ÚĜad stanovuje pro pĜedkládání, formu a obsah pĜihlášek následující pravidla:
7. Obecné požadavky
a)

PĜedkládaný poþet výtiskĤ pĜihlášek je jeden originál a jedna kopie. PĜihlášky se
pĜedkládají v listinné podobČ a v þeském jazyce. PĜihlášky jsou uspoĜádány do tĜech
samostatných þástí na listech formátu A4, jejichž obsah je uveden dále.

b)

Originál pĜihlášky musí být sešit a zabezpeþen tak, aby jeho obsah nebylo možno mČnit.
Za plnou shodu originálu pĜihlášky s její kopií odpovídá pĜedkladatel pĜihlášky. Do první
þásti pĜihlášky proto zaĜadí prohlášení o shodČ originálu pĜihlášky s její kopií. Do
originálu pĜihlášky zaĜadí v jednom vyhotovení originály dokladĤ, pĜípadnČ jejich úĜednČ
ovČĜené kopie, do kopie pĜihlášky lze zaĜadit i prosté neovČĜené kopie tČchto dokladĤ.

c)

Originál pĜihlášky a kopie musí být pĜedloženy spoleþnČ v jedné uzavĜené obálce nebo
jiném vhodném uzavĜeném obalu, na kterém je uvedeno identifikaþní þíslo zájemce
(IýO) a þíslo jednací tohoto vyhlášení výbČrového Ĝízení.

8. Požadavky na obsah první þásti pĜihlášky
První þást pĜihlášky bude obsahovat identifikaþní a další údaje a doklady
o pĜedkladateli pĜihlášky, a to:
a)

U právnické osoby obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstĜíku, název, adresu sídla,
popĜípadČ adresu sídla organizaþní složky na území ýeské republiky, identifikaþní þíslo
pĜedkladatele pĜihlášky.

b)

U fyzické osoby jméno, popĜípadČ jména, a pĜíjmení a titul, popĜípadČ obchodní firmu
zapsanou v obchodním rejstĜíku, bydlištČ (adresu místa trvalého pobytu nebo
pĜechodného pobytu nad 90 dnĤ na území ýeské republiky, popĜípadČ adresu bydlištČ
v zahraniþí), identifikaþní þíslo pĜedkladatele pĜihlášky.

c)

Jméno, pĜíjmení a titul osoby nebo osob oprávnČných jednat jménem nebo za
pĜedkladatele pĜihlášky ve vČcech výbČrového Ĝízení, adresu pro doruþování a þíslo
telefonu, faxu a adresu elektronické pošty pro styk s ÚĜadem ve vČci tohoto výbČrového
Ĝízení.

d)

Výpis z obchodního rejstĜíku ne starší 3 mČsícĤ.

e)

ýestné prohlášení o oprávnČní podnikat v elektronických komunikacích.

f)

Doklady prokazující ekonomické a finanþní pĜedpoklady pĜedkladatele pĜihlášky podle
bodu 4 písm. c).

g)

Úþetní závČrku a zprávu auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou podle zvláštního
právního pĜedpisu5) za úþetní období roku 2010.

h)

První þást pĜihlášky bude dále obsahovat prohlášení o shodČ originálu pĜihlášky s její
kopií podle bodu 7. písm. b).

9. Požadavky na obsah druhé þásti pĜihlášky
Obsahem druhé þásti pĜihlášky musí být nabídka obsahující návrh výpoþtu þistých
nákladĤ a podklady pro hodnocení technických a odborných podmínek pĜedkladatele
pĜihlášky pro plnČní Povinnosti, vþetnČ závazku plnit Povinnost podle požadavkĤ uvedených
v bodu 6.

5)

Zákon þ. 563/1991 Sb., o úþetnictví, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
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PĜedkladatel v nabídce uvede:
a) Konkrétní návrh výpoþtu þistých nákladĤ na plnČní Povinnosti a jejich pĜedpokládanou
výši za období uložení Povinnosti.
Návrh výpoþtu roþních þistých nákladĤ bude zpracován podle osnovy uvedené v PĜíloze
k tomuto vyhlášení. Výpoþet þistých nákladĤ za období uložení Povinnosti, v þlenČní
podle PĜílohy, a to za každý rok oddČlenČ, bude nedílnou souþástí pĜihlášky do
výbČrového Ĝízení.
V souladu s § 48 odst. 1 Zákona bude navržený výpoþet roþních þistých nákladĤ
podkladem pro rozhodnutí o financování univerzální služby podle § 49 Zákona.
b) Technické a odborné pĜedpoklady pĜedkladatele pĜihlášky k plnČní Povinnosti v rozsahu
podle jeho pĜihlášky a jeho zkušenosti z výkonu jiných þinností srovnatelných
s poskytováním pĜedmČtné služby.

10. Obsah tĜetí þásti pĜihlášky – nepovinná þást
Tato þást pĜihlášky je nepovinná a její rozsah není pĜedepsán. V této þásti lze uvést
zdĤvodnČní nebo širší rozvinutí údajĤ uvedených ve druhé þásti pĜihlášky, jako napĜíklad:
a)

Zásady Ĝešení systému plnČní Povinnosti.

b)

Zavedení zmČn a zlepšení vĤþi stávajícímu Ĝešení plnČní Povinnosti, které z podhledu
koncového uživatele povedou ke zkvalitnČní této služby.

11. Otevírání obálek
a)

BezprostĜednČ po uplynutí lhĤty pro pĜedložení pĜihlášek budou obálky za úþasti notáĜe
otevĜeny a bude posouzeno, zda:
1. pĜedkladatel pĜihlášky splĖuje požadavky na úþastníka výbČrového Ĝízení podle
bodu 4 písm. a),
2. pĜihláška obsahuje náležitosti podle bodu 8,
3. je pĜihláška zpracována v þlenČní a zpĤsobem stanoveným v bodech 7 a 9.

b)

PĜihlášky, které nesplní požadavky podle písmene a), nejsou dále hodnoceny. ÚĜad
o této skuteþnosti bezodkladnČ písemnČ vyrozumí pĜedkladatele pĜihlášky.

c)

V pĜípadČ, že pĜihlášky mají podle rozhodnutí výbČrové komise drobné formální
nedostatky, vyzve ÚĜad pĜedkladatele pĜihlášky k bezodkladnému odstranČní tČchto
nedostatkĤ.

IV. Hodnocení nabídek
12. Zásady pro hodnocení nabídek
PĜihlášky, které nebyly vyĜazeny z hodnocení podle bodu 11 písm. b), postupují do další
etapy výbČrového Ĝízení, v níž budou hodnoceny v nich obsažené nabídky dále uvedeným
zpĤsobem.
Hodnocení:
a) Pro hodnocení nabídek stanovuje ÚĜad podle § 39 odst. 4 Zákona tato kritéria:
1. Výše þistých nákladĤ na plnČní Povinnosti za období uložení Povinnosti (§ 39 odst. 4
písm. b) Zákona) – váha 0,90.
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PĜíloha k þj. ýTÚ-44 651/2012-610/II. vyĜ.

Roþní þisté náklady na služby uvedené v § 38 odst. 2 písm. f) Zákona
a výpoþet kritérií pro hodnocení nabídky

1. Jednotkové roþní þisté náklady1) na dílþí službu
A. Obecný postup výpoþtu
ýN = EÚVNUS - EÚVN - TVUS + NIUS
kde se rozumí
ýN

celkové þisté náklady na dílþí službu

EÚVNUS

efektivnČ a úþelnČ vynakládané náklady na dílþí službu podnikatele
s povinností poskytovat univerzální službu

EÚVN

efektivnČ a úþelnČ vynakládané náklady na dílþí službu podnikatele
bez povinnosti poskytovat univerzální službu

TVUS

tržní výhody podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu

NIUS

pĜimČĜená míra návratnosti investic vynaložených na poskytování dílþí služby

EfektivnČ a úþelnČ vynaloženými náklady podnikatele s povinností poskytovat dílþí
službu jsou náklady prokazatelnČ nezbytné k poskytování této služby v kvalitČ a za podmínek
stanovených zvláštním právním pĜedpisem2).
EfektivnČ a úþelnČ vynaloženými náklady podnikatele bez povinnosti poskytovat dílþí
službu jsou náklady prokazatelnČ nezbytné k poskytování dílþí služby v kvalitČ a za
podmínek stanovených zvláštním právním pĜedpisem.
Tržní výhoda z poskytování dílþí univerzální služby se urþí jako souþet výnosĤ
z poskytování dílþí služby, výnosĤ souvisejících s poskytováním dílþí služby a penČžního
vyþíslení nepĜímých výhod, které má podnikatel s povinností poskytovat dílþí službu.
NepĜímou výhodou je také úspora nákladĤ, dosažená v souvislosti s poskytováním dílþí
služby.
PĜimČĜená míra návratnosti investic se urþí jako souþin hodnoty WACC a zĤstatkové
ceny investice prokazatelnČ nezbytné k poskytování dílþí služby, stanovené k prvnímu dni
zúþtovacího období.
PĜedkladatel pĜi výpoþtu þistých nákladĤ v pĜihlášce do výbČrového Ĝízení použije
hodnotu WACC, která byla stanovena v opatĜení obecné povahy þ. OOP/4/12.2011-19
ve výši 8,26 %.

1)

§ 48 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
2)
Vyhláška þ. 162/2005 Sb., o stanovení parametrĤ kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot.
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B. Jednotkové roþní þisté náklady na prodej speciálnČ
telekomunikaþního koncového zaĜízení se vypoþítají podle vzorce:
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vybaveného

JýNPi = EÚVNPi - EÚVNPs - TVPi + NIPi
kde jsou:
þisté náklady na prodej jednoho speciálnČ vybaveného telekomunikaþního
JýNPi
koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = typ zaĜízení podle odstavce 1 písm. a) až
f) pĜílohy k vyhlášce þ. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálnČ
vybavených telekomunikaþních koncových zaĜízení pro rĤzné druhy zdravotního
postižení (dále jen „i = a) až f)“),
EÚVNPi efektivnČ a úþelnČ vynaložené jednotkové náklady na prodej speciálnČ
vybaveného telekomunikaþního koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = a) až f)),
EÚVNPs efektivnČ a úþelnČ vynaložené jednotkové náklady na prodej standardního
koncového zaĜízení, pro úþely tohoto výbČrového Ĝízení je cena standardního koncového
zaĜízení bez DPH stanovena na 379,17 Kþ,
tržní výhody spojené s prodejem jednoho speciálnČ
TVPi
telekomunikaþního koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = a) až f)),

vybaveného

pĜimČĜená míra návratnosti investic vynaložených na prodej jednoho speciálnČ
NIPi
vybaveného telekomunikaþního koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = a) až f)).
PĜedkladatel uvede oddČlenČ výpoþet nákladĤ ve vzorci JýNPi za zaĜízení splĖující
charakteristiky podle písmen „a“ až „f“ vþetnČ všech promČnných.
PĜedkladatel pĜedloží samostatný výpoþet efektivnČ a úþelnČ vynaložených
jednotkových nákladĤ na prodej speciálnČ vybaveného telekomunikaþního koncového
zaĜízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „f“ (EÚVNPi) za každý rok
poskytování služby, vþetnČ hodnot vstupujících promČnných. Tyto náklady budou vypoþteny
jako vážený prĤmČr všech konkrétních typĤ zaĜízení poskytovaných podle jedné
charakteristiky, vahami budou poþty poskytovaných zaĜízení. U každé charakteristiky podle
písmen „a“ až „f“ uvede typy pĜístrojĤ do ní zahrnuté. U každého typu pĜístroje dále uvede
pĜedkladatel poĜizovací cenu, provozní a spoleþné náklady na prodej a pĜedpokládaný poþet
kusĤ. Pokud bude pĜedkladatel poskytovat speciálnČ vybavené telekomunikaþní koncové
zaĜízení podle odst. 2 vyhlášky þ. 161/2005 Sb., uvede ve výpoþtu prĤmČrné ceny cenu
zaĜízení jako celku a do poznámky uvede samostatnČ cenu standardního telekomunikaþního
koncového zaĜízení a cenu úþelového doplĖkového zaĜízení.
SamostatnČ bude uveden výpoþet pĜimČĜené míry návratnosti investic NIPi vþetnČ
zĤstatkové ceny investice prokazatelnČ nezbytné k poskytování prodeje speciálnČ
vybaveného telekomunikaþního koncového zaĜízení jednotlivých charakteristik i (i = a) až f)).
C. Jednotkové roþní þisté náklady na pronájem speciálnČ
telekomunikaþního koncového zaĜízení se vypoþítají podle vzorce:

vybaveného

JýNi = EÚVNi - EÚVNs - TVi + NIi
kde jsou:
þisté náklady na pronájem jednoho speciálnČ vybaveného telekomunikaþního
JýNi
koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = typ zaĜízení podle odstavce 1 písm. a) až
f) pĜílohy k vyhlášce þ. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálnČ
vybavených telekomunikaþních koncových zaĜízení pro rĤzné druhy zdravotního
postižení (dále jen „i = a) až f)“),
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(7)i Pro
komunikaci
na plavidle
jsou urþeny
kmitoþty
156,75 MHz
(kanál speciálnČ
þ. 15 dle
efektivnČ
a úþelnČ
vynaložené
náklady
na pronájem
jednoho
EÚVN
23
23
dodatku
ěádu
)
a
156,85
MHz
(kanál
þ.
17
dle
dodatku
ěádu
)
s
maximálním
e.r.p.
1 W.
vybaveného telekomunikaþního koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = a) až
f)),
koncového
EÚVNs efektivnČ a úþelnČ vynaložené náklady na pronájem standardního
(8) Pro využití v rámci systému Ĝíþních informaþních služeb RIS27) jsou v souladu
zaĜízení, pro úþely
tohoto výbČrového Ĝízení
23
28 je cena standardního koncového zaĜízení
s dodatkem ěádu ) a rozhodnutím CEPT ) urþeny kmitoþty 161,975 MHz (AIS 1)
bez DPH stanovena na 24,38 Kþ,
a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro pĜenos AIS nesmí pĜekroþit 25 W.
tržní výhody spojené s pronájmem jednoho speciálnČ vybaveného
TVi
(9) Kmitoþet 156,525
MHz zaĜízení
(kanál þ.
70 charakteristiky
dle dodatku ěádu
je f)),
podle poznámky
telekomunikaþního
koncového
podle
i (i =23a)) až
26
ěádu ) urþen pro námoĜní pohyblivou službu výhradnČ pro mód DSC29) pĜi tísĖové, pilnostní
pĜimČĜená míra návratnosti investic vynaložených na pronájem speciálnČ
NIi
a bezpeþnostní
komunikaci nebo pĜi volání. Podmínky využívání tohoto kmitoþtu jsou
vybaveného telekomunikaþního
koncového zaĜízení podle charakteristiky i (i = a) až f)).
pĜedepsány v ěádu30). PĜi využívání tohoto kmitoþtu v ýeské republice se k tomuto statutu
PĜedkladatel
uvedeDSC
oddČlenČ
výpoþet nákladĤ
ve vzorci
JýNi
zaĜízení Kmitoþet
splĖující
musí pĜihlížet.
Používání
na vnitrozemských
vodních
cestách
nenízapovoleno.
charakteristiky
písmen
až „f“ vþetnČ
všech promČnných.
156,525 MHz podle
se mĤže
v „a“
souladu
s poznámkou
ěádu31) a postupy pro zemské
radiokomunikaþní služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických
PĜedkladatel pĜedloží samostatný výpoþet efektivnČ a úþelnČ vynaložených
plavidel s posádkou.
jednotkových nákladĤ na pronájem speciálnČ vybaveného telekomunikaþního koncového
zaĜízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „f“ (EÚVN
i) za každý rok poskytování
(10) Plavidla, jimž byl v souladu s úmluvou RAINWAT9) pĜidČlen kód ATIS32), musí pĜi
služby, vþetnČ hodnot vstupujících promČnných. Tyto náklady budou vypoþteny jako vážený
vysílání používat identifikaci tímto kódem podle úmluvy RAINWAT.
prĤmČr všech konkrétních typĤ zaĜízení poskytovaných podle jedné charakteristiky, vahami
budou poþty poskytovaných zaĜízení. U každé charakteristiky podle písmen „a“ až „f“ uvede
ýlánek 10
typy pĜístrojĤ do ní zahrnuté. U každého typu pĜístroje uvede pĜedkladatel poĜizovací cenu,
Informace týkající se budoucího vývoje v námoĜní pohyblivé službČ
provozní a spoleþné náklady na pronájem a pĜedpokládaný poþet kusĤ. Pokud bude
a v radiokomunikacích na vnitrozemských vodních cestách
pĜedkladatel poskytovat speciálnČ vybavené telekomunikaþní koncové zaĜízení podle
odstavce 2 vyhlášky þ. 161/2005 Sb., uvede ve výpoþtu prĤmČrné ceny cenu zaĜízení jako
(1) UvolnČní dalších kmitoþtĤ pro úþely komunikace na vnitrozemských vodních
celku a do poznámky uvede samostatnČ cenu standardního telekomunikaþního koncového
cestách, a to zejména kmitoþtĤ urþených pro plavební informace, se oþekává po aktualizaci
zaĜízení a cenu úþelového doplĖkového
zaĜízení.
zvláštního právního pĜedpisu24).
SamostatnČ bude uveden výpoþet pĜimČĜené míry návratnosti investic NIPi vþetnČ
zĤstatkové
investice
prokazatelnČ
nezbytné rozvoj
k poskytování
speciálního
(2) V ceny
námoĜní
pohyblivé
službČ se pĜedpokládá
systémĤ prodeje
Ĝíþních informaþních
koncového
jednotlivých charakteristik i (i = a) až f)).
služeb RIS27zaĜízení
).
(3) Konference WRC-1233) rozhodla o nových kmitoþtových pĜidČleních pro provoz
bezpeþnostních
systémĤ
lodČ.
2.
PĜedpokládané
celkovépro
roþní
þistéPásma
náklady156,7625–156,7875
na dílþí službu MHz, 156,8125–
156,8375 MHz, 161,9625–161,9875 MHz a 162,0125–162,0375 MHz jsou s platností od
A. PĜedpokládané celkové roþní þisté náklady na prodej speciálnČ vybaveného
nového vydání Radiokomunikaþního Ĝádu34) pĜidČlena podružnČ družicové pohyblivé službČ
telekomunikaþního koncového zaĜízení se vypoþítají podle vzorce:
s omezením na vysílání automatických identifikaþních systémĤ AIS a za podmínek
uvedených v souvisejících poznámkách a Dodatku 18 nového vydání ěádu.
f

ýNP =

6
i=a

PZPi * JýNPi

Kde jsou:
celkové þisté náklady na prodej speciálnČ vybavených telekomunikaþních
ýNP
koncových zaĜízení,
PZPi pĜedpokládaný poþet prodaných speciálnČ vybavených telekomunikaþních
27
koncových
zaĜízení
podleĜíþních
charakteristiky
i v pĜíslušném
) Zkratka RIS
oznaþuje systém
informaþních služeb,
anglicky Riverroce,
Information System.
28

) Rozhodnutí CEPT/ERC/DEC/(99)17 – Rozhodnutí ERC z 1. þervna 1999 o kanálech pro univerzální automatický

na prodej
speciálního
charakteristiky
i.
JýNidentifikaþní
Pi þisté náklady
lodní systém
v námoĜním
pásmu VKVkoncového
[ERC DecisionzaĜízení
of 1 Junepodle
1999 on
the Universal Shipborne

Automatic Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].
pĜedloží
samostatný
výpoþet pĜedpokládaných
efektivnČ
a úþelnČ
) PĜedkladatel
Zkratka DSC oznaþuje
druh provozu
pĜi tísni, bezpeþnostní
komunikaci a navazování
spojení, anglicky
Digital
Selective Calling.
vynaložených
celkových
nákladĤ
na
prodej
speciálnČ
vybaveného
telekomunikaþního
30
) ýlánek 31 a Dodatek 18 ěádu.
31
koncového
zaĜízení
jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „f“. PĜedkladatel pĜedloží
) Poznámka
5.111 ěádu.
32
samostatný
výpoþet
pro každý
rok poskytování
služby,
tj. poTerminal
dobu 3
let.
) Automatická
informaþní
služba koncového
zaĜízení, anglicky
Automatic
Information
Service.
33
) World Radiocommunication Conference 2012 – SvČtová radiokomunikaþní konference 2012.
34
) 1. leden 2013.
29
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Souþástí výpoþtu bude dosazení do vzorce tak, aby bylo možno ovČĜit správnost
jednotlivých použitých vstupních hodnot.

B. PĜedpokládané celkové roþní þisté náklady na pronájem speciálnČ vybaveného
telekomunikaþního koncového zaĜízení se vypoþítají podle vzorce:
f

ýNSP =

6

i=a

PZi * JýNi

Kde jsou:
ýNSP celkové þisté náklady na
telekomunikaþního koncových zaĜízení,

službu

pronájmu

speciálnČ

vybavených

pĜedpokládaný poþet pronajatých speciálnČ vybavených telekomunikaþních
PZi
koncových zaĜízení v pĜíslušném roce podle charakteristiky i,
JýNi þisté náklady na pronájem speciálního koncového zaĜízení podle charakteristiky i,
doba životnosti zaĜízení je 3 roky.
PĜedkladatel pĜedloží samostatný výpoþet pĜedpokládaných efektivnČ a úþelnČ
vynaložených celkových nákladĤ na pronájem speciálnČ vybaveného telekomunikaþního
koncového zaĜízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „f“. PĜedkladatel pĜedloží
samostatný výpoþet pro každý rok poskytování služby, tj. po dobu 3 let.
Souþástí výpoþtu bude dosazení do vzorce tak, aby bylo možno ovČĜit správnost
jednotlivých použitých vstupních hodnot.
Poznámka:
V žádosti o úhradu þistých nákladĤ použije poskytovatel univerzální služby ve výpoþtu
náklady vloženého kapitálu na základČ hodnoty WACC stanovené pro pĜíslušné zúþtovací
období opatĜením obecné povahy, kterým se stanoví metodika úþelového þlenČní nákladĤ
a výnosĤ a jejich pĜiĜazování a urþuje se struktura vykazovaných informací.
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