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B.        Informativní část 
 
63. Zrušení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby v rámci  

univerzální služby 
 
 

 
 
 
 
 

 Praha  18. dubna 2006 
 Čj. 741/2006-610/V. vyř. 

 
 
 

Zrušení výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby 
v rámci univerzální služby 

 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jako příslušný orgán státní správy 
podle § 108 odst. 1 písm. d) a p) 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“), zrušuje na základě ust. § 39 odst. 12 Zákona 
výběrové řízení, vyhlášené dne 16. února 2006 v částce 4/2006 Telekomunikačního 
věstníku pod čj. 741/2006-610 (dále jen „výběrové řízení“), na poskytovatele následující dílčí 
služby v rámci univerzální služby (dále jen „dílčí služba“): 

přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s 
přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně 
vybavených telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) Zákona. 
 

Důvodem zrušení výběrového řízení je skutečnost, že nebylo dosaženo záměru, který 
Úřad uvedl v oznámeném cíli výběrového řízení, tj. aby podle § 39 odst. 4) písm. b) Zákona 
byly náklady na poskytování dílčí služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší.  
 

 Účinky zrušení nastávají dnem jeho zveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 
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64.  Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby 
v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně 
dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní 
koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o 
elektronických komunikacích 

 
 

 
 
 
            Praha   18.  dubna 2006 
            Čj. 741/2006-610/VII. vyř. 
 
 
Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby 
v rámci univerzální služby: přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné 
telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, 
zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových 
zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích 
 
                                                                            
 

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  
o elektronických komunikacích“), zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení na 
poskytovatele dílčí služby v rámci univerzální služby:  přístup zdravotně postižených osob k 
veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví 
uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových 
zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích. 

 
 

1.  Úvod 
Výběrové řízení Úřad zahájil dne 16. února 2006, kdy bylo Vyhlášení výběrového 

řízení (dále jen „Vyhlášení“) zveřejněno v částce 4/2006 Telekomunikačního věstníku 
v souladu s § 125 zákona o elektronických komunikacích. 

Výběrové řízení navazovalo na záměr Úřadu uložit povinnost poskytovat v rámci 
univerzální služby výše uvedenou dílčí službu, který Úřad uveřejnil podle § 39 odst. 1 zákona 
o elektronických komunikacích pod čj. 33 182/2005-610 dne 21. září 2005 na diskusním 
místě ke konzultaci podle § 130 zákona o elektronických komunikacích. Úřad při vyhlášení 
výběrového řízení přihlédl rovněž k výsledkům veřejné konzultace a  přezkumu podle § 143 
odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, který Úřad zveřejnil pod  
čj. 33 182/2005-610/II. vyř. dne 6. prosince 2005 na elektronické desce Úřadu spolu  
s vypořádáním připomínek z veřejné konzultace záměru. 

Cílem výběrového řízení bylo vybrat na základě přihlášek předložených do 
výběrového řízení (dále jen „přihlášky“) nejvhodnějšího poskytovatele dílčí služby tak, aby 
podle § 39 odst. 4 písm. b) zákona o elektronických komunikacích byly náklady na 
poskytování univerzální služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší s tím, že 
vybranému poskytovateli bude rozhodnutím Rady Českého telekomunikačního úřadu (dále 
jen „Rada“) uložena povinnost zajišťovat dílčí službu na celém území České republiky. 

  Úřad současně podle § 39 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích stanovil ve 
Vyhlášení, pro účely výběrového řízení podmínky účasti ve výběrovém řízení, požadavky na 
kvalitu a rozsah poskytovaných služeb a kritéria hodnocení přihlášek do výběrového řízení.  
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Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rada ustanovila 
výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla na dvou zasedáních. První zasedání se konalo 
dne 20. března 2006, druhé zasedání se konalo ve dnech 24. a 31. března 2006. K 
zasedáním vydala výběrová komise tiskové zprávy. Výběrová komise posuzovala 
předložené přihlášky a v nich obsažené nabídky podle částí II. a III. Vyhlášení. Na závěr 
výběrová komise zpracovala o vyhodnocení nabídek Závěrečnou zprávu, kterou v souladu 
s bodem 12 písm. f) Vyhlášení předala Úřadu.  

 

2. Průběh výběrového řízení 
2.1 Předkládání a otevírání obálek 

V souladu se stanoveným harmonogramem výběrového řízení předložila dne  
20. března 2006 v době od 11.00 hod. do 12.00 hod. za notářského dohledu obálku  
s  přihláškou do výběrového řízení pouze jedna společnost.  

Po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek bylo za notářského dohledu provedeno 
otevření obálky podle bodu 11 písm. a) Vyhlášení a bylo zjištěno, že v obálce je přihláška do 
výběrového řízení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.  

Přihláška byla dále výběrovou komisí posouzena podle bodu 11 písm. a) Vyhlášení. 
Bylo zjištěno, že přihláška splňuje náležitosti podle bodu 11 písm. a) Vyhlášení. Výběrová 
komise proto rozhodla, že přihláška společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. bude dále 
posuzována a hodnocena. 

Podrobný průběh předkládání obálek s přihláškami do výběrového řízení, jejich 
otevírání a hodnocení přihlášek z formálního hlediska je uveden v notářském zápisu, který je 
uložen jako součást dokumentace výběrového řízení. 

Společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. dne 21. března 2006 doručila Úřadu „Opravu 
přihlášky do výběrového řízení“ (dopisem zn. 046/2006-RIU-REG ze dne 21. března 2006), 
ve které s odkazem na § 285 odst. 2 obchodního zákoníku uvedla, že opravuje chybu 
přihlášky spočívající v chybějících nadpisech nad dílčími tabulkami a v příloze připojila 
v uvedeném rozsahu opravené strany 15 až 22 přihlášky. 

 
2.2 Hodnocení nabídek  

S ohledem na skutečnosti podle bodu 2.1 výběrová komise na základě posouzení 
přihlášky společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. podle bodu 11 písm. a) Vyhlášení upustila od 
bodového hodnocení nabídek podle stanovených kritérií.  

Po posouzení a hodnocení přihlášky společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále též 
„předkladatel“) výběrová komise na svém 2. zasedání 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 
písm. a) Vyhlášení a ve stanovené lhůtě uhradil účastnický poplatek podle bodu 4  
písm. b) Vyhlášení. 

c) Druhá část přihlášky obsahuje závazek předkladatele poskytovat dílčí službu podle 
požadavků uvedených v bodu 6 Vyhlášení. 

d) Předkladatel prokázal své technické a odborné předpoklady k poskytování uvedené dílčí 
služby a současně prokázal i dosavadní zkušenosti z výkonu činnosti srovnatelné 
s poskytováním předmětné dílčí služby. Předkladatel poskytuje srovnatelnou službu již 
v současné době na základě uložené mu povinnosti poskytovat univerzální službu, jak 
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mu byla uložena podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

e) Předkladatel ve své nabídce předložil podle bodu 9 písm. a) a písm. b)  Vyhlášení 
konkrétní návrh výpočtu jednotkových ročních čistých nákladů na prodej, resp. pronájem 
speciálních koncových zařízení a výpočet průměrných jednotkových čistých nákladů na 
prodej, resp. pronájem speciálních koncových zařízení při poskytování předmětné dílčí 
služby po dobu 6 let.   

f) Předkladatel současně ve své přihlášce uvedl, že mu budou z poskytování předmětné 
dílčí služby vznikat po celé šestileté  období nenulové čisté náklady, které bude 
každoročně uplatňovat k úhradě podle § 49 zákona o elektronických komunikacích. 
Současně uvedl předpoklad, že při zúčtování čistých nákladů podle uvedeného § 49 
zákona o elektronických komunikacích, předpokládá možnost požádat o úhradu 
skutečných čistých nákladů, a to až do výše maximálních čistých nákladů uvedených 
v nabídce do výběrového řízení. 

Na základě posouzení předkladatelem uváděného výpočtu výše jednotkových ročních 
čistých nákladů a výpočtu průměrných jednotkových čistých nákladů na poskytování 
předmětné dílčí služby provedla v rámci pokračování svého 2. zasedání  výběrová komise 
dne 31. března 2006 jednání s předkladatelem, jehož účelem bylo vysvětlení způsobu 
provedených výpočtů čistých nákladů ve vztahu k požadavkům, stanoveným ve Vyhlášení. 
V rámci pokračování tohoto jednání výběrová komise dokončila vyhodnocení předložené 
nabídky.   

 

2.3  Závěr výběrové komise  
Výběrová komise po posouzení a hodnocení přihlášky, kterou jako jediná do 

výběrového řízení předložila společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., doporučila Radě, aby na 
základě výsledků tohoto výběrového řízení uložila povinnost poskytovat předmětnou dílčí 
službu v rámci univerzální služby společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.  

  

3.  Výsledek výběrového řízení 
Na základě posouzení doporučení výběrové komise a jejího vyhodnocení předložené 

nabídky Rada dospěla k závěru, že nebylo dosaženo záměru, který Úřad uvedl 
v oznámeném cíli výběrového řízení, tj. aby podle § 39 odst. 4 písm. b) zákona o 
elektronických komunikacích byly náklady na poskytování dílčí služby v požadovaném 
rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Rada proto nepřijala doporučení výběrové komise uložit povinnost poskytovat 
předmětnou dílčí službu v rámci univerzální služby společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. a 
podle § 39 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích výběrové řízení zrušila.  

Zrušení výběrového řízení Úřad v plném znění uveřejnil podle § 125 odst. 2 písm. d) 
zákona o elektronických komunikacích v Telekomunikačním věstníku a na své elektronické 
úřední desce.  
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