
IČO: 70106975 1/3 

 
 
 
 

Praha 17. července 2018 
Čj. ČTÚ-64 180/2017-610/XII. vyř. 

Zpráva o průběhu a výsledcích výběrového řízení na poskytovatele dílčí služby přístup 
zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě 
o telefonních číslech a k účastnickým seznamům 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, zprávu o průběhu a výsledcích 
výběrového řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude 
uložena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné 
telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný 
s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně 
vybavených telekomunikačních koncových zařízení (dále jen „Povinnost“) podle § 38 odst. 2 písm. f) 
zákona o elektronických komunikacích. 

1. Úvod 

Výběrové řízení vyhlásil Úřad dne 16. listopadu 2017, kdy bylo vyhlášení výběrového řízení 
(dále jen „Vyhlášení“) uveřejněno v částce 13/2017 Telekomunikačního věstníku v souladu 
s § 125 zákona o elektronických komunikacích. 

Cílem výběrového řízení bylo vybrat podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou telefonní 
službu, který podal přihlášku ve stanovené lhůtě, vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení 
a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení přihlášek tak, aby byla plněna výše uvedená 
Povinnost na celém území České republiky ve stanovené kvalitě a aby podle § 39 odst. 4 písm. b) 
zákona o elektronických komunikacích byly náklady na poskytování dílčí univerzální služby 
v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení předseda Rady Úřadu ustanovil 
výběrovou komisi. Výběrová komise se sešla na třech zasedáních, která se uskutečnila dne 2. ledna 
2018, 25. ledna 2018 a 5. února 2018.  

Do výběrového řízení se přihlásil jeden podnikatel. Výběrová komise posuzovala předloženou 
přihlášku a v ní obsaženou nabídku podle části II. a III. Vyhlášení a hodnotila ji podle části 
IV.  Vyhlášení. Na závěr výběrová komise zpracovala o vyhodnocení nabídky závěrečnou zprávu, 
kterou předala Úřadu. 
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2. Průběh výběrového řízení 

2.1 Předkládání a otevírání obálek 

V souladu s harmonogramem výběrového řízení předložil ve lhůtě stanovené v části I. bodu 5 
Vyhlášení obálku s přihláškou do výběrového řízení jeden podnikatel. 

Po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek bylo dne 2. ledna 2018 na prvním zasedání výběrové 
komise provedeno otevření obálky podle bodu 11 Vyhlášení a bylo zjištěno, že v obálce je přihláška 
do výběrového řízení společnosti O2 Czech Republic a.s. (dále též „předkladatel“ nebo „účastník 
řízení“). 

Přihláška byla dále výběrovou komisí posouzena podle bodu 11 písm. a) Vyhlášení. Výběrová 
komise rozhodla, že přihláška splňuje náležitosti podle tohoto bodu Vyhlášení a bude dále 
posuzována a hodnocena. 

2.2 Hodnocení nabídek 

Po posouzení a hodnocení přihlášky předkladatele výběrová komise 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. 

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 nevyužil možnosti předložit další informace v nepovinné třetí části přihlášky podle 
bodu 10 Vyhlášení. 

f) Předkladatel ve své nabídce předložil podle bodu 9 Vyhlášení návrh výpočtu čistých nákladů 
na poskytování předmětné dílčí služby. 

g) Společnost O2 Czech Republic a.s. vyhověla podmínkám účasti ve výběrovém řízení. 

 

Po podrobném prostudování přihlášky výběrová komise dále konstatovala, že přihláška 
obsahuje nesrovnalosti týkající se výpočtu čistých nákladů. Předkladatel byl vyzván k podání 
vysvětlení a v rámci správního řízení uvedl, že se jednalo o písařskou chybu spočívající v překlepu 
v tabulkovém procesoru. Výběrová komise toto vysvětlení akceptovala s  ohledem na skutečnost, že 
následné čisté náklady nedoznaly změny oproti variantě předložené v přihlášce. 

 

3. Výsledek výběrového řízení 

Na základě výsledků výběrového řízení a na základě doporučení výběrové komise byl 
v souladu s § 39 zákona o elektronických komunikacích zpracován návrh rozhodnutí o uložení 
povinnosti poskytovat výše uvedenou dílčí službu v rámci univerzální služby. 

Dne 12. března 2018 bylo účastníku řízení doručeno usnesení o určení lhůty k vyjádření se 
k návrhu rozhodnutí. Účastník řízení ve stanovené lhůtě neuplatnil žádné připomínky. 

Správní orgán zveřejnil návrh rozhodnutí na základě § 130 zákona o elektronických 
komunikacích a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na 
diskusním místě včetně výzvy k uplatnění připomínek na diskusním místě dne 27. března 2018. 



 3/3 

Připomínky k návrhu rozhodnutí bylo možno uplatnit do 27. dubna 2018. V této lhůtě nebyly 
uplatněny žádné připomínky. 

Rozhodnutí bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Předseda 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dopisem ze dne 28. května 2018 sdělil, že k rozhodnutí 
nemá žádné připomínky. 

Správní orgán dal účastníku řízení možnost, aby se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu 
vyjádřil k podkladům rozhodnutí a navrhl případně doplnění. Účastník řízení možnost seznámení se 
s podklady a možnost doplnění rozhodnutí ve stanoveném termínu nevyužil. 

Na základě výše uvedeného Rada Úřadu podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 9 písm. b) bodu 4 
zákona o elektronických komunikacích vydala dne 11. června 2018 pod čj. ČTÚ-64 180/2017-610/XI. 
vyř. rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu podle § 38 
odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích, a to společnosti O2 Czech Republic a.s., se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336. 

Odůvodněné rozhodnutí Úřad doručil společnosti O2 Czech Republic a.s. dne 21. června 2018 
a rozhodnutí zveřejnil podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích na své 
elektronické úřední desce. 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21. června 2018 a je vykonatelné ode dne 
16. července 2018. 

 
 
 
 
 
 

 Ing. Mgr. Jaromír Novák v.r. 
předseda Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 
 
Za správnost: Ing. Kamil Popelář 
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