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Praha 16. srpna 2022 
Čj. ČTÚ-35772/2022-610 

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele zvláštních cen 
v rámci univerzální služby 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle 
§ 108 odst. 1 písm. d) 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“), vyhlašuje s ohledem na článek II bod 13 zákona 
č. 374/2021 Sb. po konzultaci záměru s dotčenými subjekty a na základě § 39 Zákona 
výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací, kterým bude uložena povinnost:  
umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr cen nebo 
cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných 
obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby 
podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) (dále jen "zvláštní ceny"), a to nejen v pevném místě 
(dále jen „Povinnost“). 

Výběrové řízení Úřad vyhlašuje v návaznosti na ustanovení § 38 odst. 3 Zákona 
a k zajištění dostupnosti zvláštních cen pro určené skupiny osob.  

I. Obecná ustanovení 

1. Východiska a cíl výběrového řízení 
Vyhlášení výběrového řízení navazuje na záměr Úřadu uložit povinnost poskytovat 

dílčí službu zvláštních cen, který Úřad uveřejnil podle § 39 Zákona pod čj. ČTÚ-23344/2022-
610 dne 23. května 2022 na diskusním místě k veřejné konzultaci podle § 130 Zákona.  

V rámci veřejné konzultace záměru byly uplatněny připomínky, které Úřad vypořádal 
a zveřejnil v souladu s požadavky Zákona na internetových stránkách Úřadu. Po 
zapracování připomínek Úřad následně vyhlásil veřejnou konzultaci upraveného záměru. 
V rámci této konzultace uplatnila připomínky společnost O2 Czech Republic a.s., společnost 
T-Mobile Czech Republic a.s. a společnost Vodafone Czech Republic a.s. Znění všech 
připomínek včetně jejich vypořádání je dostupné na internetových stránkách Úřadu zde. 

Cílem výběrového řízení je uložit Povinnost podnikatelům poskytujícím veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“), kteří podali přihlášku 
do výběrového řízení (dále jen „přihláška“) a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení 
podle § 38 odst. 3 a § 39 Zákona, aby bylo zajištěno poskytování služeb zvláštních cen na 
celém území České republiky.  

Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví pro účely výběrového řízení následující zásady 
výběrového řízení, lhůtu pro podání přihlášek, podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-upravenemu-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-0
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požadavky na kvalitu a rozsah Povinnosti a kritéria hodnocení přihlášek do výběrového 
řízení. 

2. Zásady výběrového řízení 
a) Výběrové řízení se vyhlašuje dnem uveřejnění tohoto vyhlášení v Telekomunikačním 

věstníku v souladu s § 125 Zákona. 
b) Zásady výběrového řízení jsou stanoveny v § 39 Zákona, přičemž se rovněž přiměřeně 

použijí ustanovení o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku podle zvláštního právního 
předpisu1). Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle 
bodu 4. 

d) Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení ustaví předsedkyně Rady 
Úřadu výběrovou komisi.  

e) Úřad zorganizuje pro zájemce o účast ve výběrovém řízení jednání, jehož účelem bude 
zodpovězení dotazů týkajících se předmětu výběrového řízení. Otázky zaslané Úřadu 
předem ve lhůtě podle bodu 3 písm. b), a to prostřednictvím datové schránky Úřadu (ID 
datové schránky: a9qaats), případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na adresu Úřadu pro doručování (poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), nebo 
doručené osobně (kurýrem) do podatelny v sídle Úřadu (Sokolovská 58/219, Praha 9 – 
Vysočany), označené na obálce, resp. v předmětu datové zprávy číslem jednacím 
vyhlášení tohoto výběrového řízení, budou zodpovězeny přednostně.  

f) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky 
výběrového řízení nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, které mohou negativně 
ovlivnit plnění uložené Povinnosti, nemusí Úřad vybrat žádného podnikatele k uložení 
Povinnosti. 

g) Úřad si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, pokud se 
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, a to i po lhůtě stanovené pro předkládání 
přihlášek.  

h) V případě postupu podle písmena f) nebo g) Úřad toto uveřejní stejným způsobem jako 
vyhlášení výběrového řízení podle písmene a). 

i) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky. Žádný 
předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který nesplnil podmínky pro účast 
ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla hodnocena ve výběrovém řízení, nemá 
nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. Zájemci nemají nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, a to ani v případě zrušení výběrového 
řízení2). 

3. Lhůty výběrového řízení 
a) Vyhlášení výběrového řízení – dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku. 
b) Doručení otázek podle bodu 2 písm. e) Úřadu – do 2. září 2022. 
c) Zodpovězení otázek zájemců o účast ve výběrovém řízení – 7. září 2022 v 9:00 hod, 

v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219. 
d) Doručení přihlášek do výběrového řízení Úřadu – do 30. září 2022. 

 
1) § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 39 odst. 12 Zákona.  
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e) Otevírání obálek – 3. října 2022 v 9:00 hod v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219. 
f) Oznámení výsledku výběrového řízení – do 30 dnů od ukončení hodnocení a provedení 

výběru. 
Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách 

bude Úřad účastníky výběrového řízení předem informovat stejným způsobem jako 
o vyhlášení výběrového řízení podle bodu 2 písm. a).  

4. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Úřad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 Zákona stanoví následující podmínky účasti: 

a) Výběrového řízení se může zúčastnit podnikatel, který:  
1. splnil požadavky podle § 8 a § 13 Zákona, 
2. předložil přihlášku do výběrového řízení podle bodu 7 a 8, 
3. ke dni podání přihlášky je oprávněným poskytovatelem veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací. 
b) Podnikatel, který předkládá přihlášku do výběrového řízení (dále jen „předkladatel 

přihlášky“), předloží spolu s přihláškou nabídku podle bodu 9. 
c) Předkladatel přihlášky dokládá ekonomické a finanční předpoklady k zajištění 

Povinnosti: 
1. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že předkladatel přihlášky nemá 

nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách 
a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají finanční úřady. V případě, 
že předkladatel přihlášky předložil Úřadu takové potvrzení v době ne delší než 90 dnů 
přede dnem předložení přihlášky do tohoto výběrového řízení, postačí odvolat se na 
takto předložené potvrzení, 

2. čestným prohlášením o tom, že předkladatel přihlášky nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestným prohlášením o tom, že s předkladatelem přihlášky nebylo zahájeno 
insolvenční řízení. 

5. Lhůta a způsob podání přihlášek  
Lhůta pro doručení přihlášek Úřadu je stanovena do 30. září 2022. Přihlášky se zasílají 

na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních 
služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 02, nebo podávají osobně v sídle Úřadu, 
Sokolovská 219, Praha 9, a to v pondělí a ve středu od 7:45 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek 
od 7:45 do 16:15 hod a v pátek od 7:45 do 14:45 hod. 

II. Požadavky výběrového řízení 

6. Požadavky na plnění Povinnosti 
Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví následující požadavky na kvalitu a rozsah 

plněné Povinnosti. 
Výběrového řízení se může účastnit každý podnikatel, který poskytuje alespoň jednu 

z uvedených služeb: 
- přiměřený přístup k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro 

využívání služby, 
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- mobilní přiměřený přístup k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání 
služby, 

- přístup k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného 
pro využívání služby, 

- přístup k hlasové mobilní komunikační službě, včetně připojení potřebného pro 
využívání služby. 

Podnikatel vybraný ve výběrovém řízení bude povinen zajistit plnění jemu uložené 
Povinnosti tak, aby:  
a) osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 Zákona (dále jen 

„oprávněné osoby“) byl umožněn výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od 
cenových plánů poskytovaných za běžných obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby 
měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo b) Zákona, 
a to nejen v pevném místě, a to formou cenového zvýhodnění ve výši podle Nařízení na 
všechny jím poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Tedy aby cenové zvýhodnění 
mohlo být využito na všechny níže uvedené služby elektronických komunikací, které 
mohou být poskytnuty samostatně: 

• přiměřený přístup k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro 
využívání služby, 

• mobilní přiměřený přístup k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání 
služby, 

• přístup k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného 
pro využívání služby, 

• přístup k hlasové mobilní komunikační službě, včetně připojení potřebného pro 
využívání služby a 

současně musí být možné využít cenové zvýhodnění na všechny takové kombinace 
služeb nabízené v rámci balíčku, které zahrnují alespoň jednu z výše uvedených služeb. 
Plnění Povinnosti může být zajištěno i uplatněním cenového zvýhodnění na předplacené 
karty.  
V případě, že poskytovatel služby nebude schopen prokázat, že cenové zvýhodnění 
bylo poskytnuto v souladu s požadavky právní úpravy a podle písmene h) a oprávněné 
osobě v příslušném kalendářním měsíci, nebudou mu takto poskytnutá cenová 
zvýhodnění uhrazena. To platí i v případě plnění Povinnosti prostřednictvím předplacené 
karty.  
Při poskytování služby zvláštních cen musí být dodrženo ustanovení § 38 odst. 9 
Zákona. 

b) využití zvláštních cen neomezovalo oprávněné osoby ve využívání všech veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací poskytovaných jinými podnikateli, 

c) zvláštní cena byla poskytnuta pouze takové oprávněné osobě, která svůj nárok prokáže 
doklady podle zvláštního právního předpisu3) (dále jen „doklad“) nebo čestným 
prohlášením3), a to maximálně po dobu platnosti takového dokladu/čestného prohlášení, 
resp. dokud se nezmění skutečnosti, které se tímto dokladem/čestným prohlášením 
potvrzují s tím, že tyto doklady/čestné prohlášení, resp. jejich kopie bude poskytovatel 
uchovávat pro případy kontroly ze strany Úřadu, 

d) v případě, kdy oprávněná osoba neumožní pořízení kopie dokladu podle písmene c), 
jí byla poskytnuta zvláštní cena pouze poté, co pro účely evidence oprávněných osob 
poskytovateli poskytne identifikační údaje z takového dokladu, tj. údaje o oprávněné 

 
3) Nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační 
služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami. 
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osobě, údaj o subjektu, který doklad vydal, identifikaci dokladu, datum jeho vydání 
a dobu jeho platnosti a čestné prohlášení oprávněné osoby, že tyto údaje jsou pravdivé 
(dále jen „prohlášení“). Tato oprávněná osoba bude poskytovatelem náležitě poučena 
o právních následcích nepravdivosti takového prohlášení, 

e) do zvláštní ceny byla promítnuta v plné výši měsíční ztráta připadající na jednu 
oprávněnou osobu (dále jen „ztráta“) v daném období vzniklá poskytovateli Povinnosti 
touto zvláštní cenou, jejíž výše je stanovena v souladu se zvláštním právním 
předpisem3),  

f) vedle ztráty, která vznikla z poskytování zvláštních cen na základě uložené Povinnosti 
a která byla vyčíslena v souladu se zvláštním právním předpisem3), nebyly uplatňovány 
žádné další nároky na úhradu nákladů vzniklých při zajištění Povinnosti, 

g) každé oprávněné osobě byla poskytnuta pouze jedna zvláštní cena, tedy, že takové 
osobě již nebyla zvláštní cena poskytnuta u jiného poskytovatele služby přiměřeného 
přístupu k internetu, včetně připojení potřebného pro využívání služby, nebo služby 
přístupu k hlasové komunikační službě, včetně připojení potřebného pro využívání 
služby nebo speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona. 

h) při podání žádosti o úhradu ztráty vzniklé poskytovateli Povinnosti zvláštní cenou byly 
Úřadu poskytnuty údaje vedené poskytovatelem pro účely kontroly v rozsahu podle 
zvláštního právního předpisu3) o oprávněných osobách, kterým poskytl v daném období 
zvláštní cenu.  
Údaje podle předchozího odstavce poskytovatel poskytne Úřadu v elektronické 
podobě ve formátu a struktuře dat, které Úřad uveřejnil na své elektronické úřední 
desce. 
Úřad provede úhradu ztráty pouze za případy, kdy poskytnutí zvláštní ceny bylo 
v souladu s písmenem c), d) a g) a současně byly Úřadu poskytnuty kopie dokladů podle 
písmene c) nebo prohlášení podle písmene d), 

i) v případě, že Úřad vede seznam osob využívajících zvláštní cenu nebo speciální tarif 
podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona, je poskytovatel povinen předat Úřadu údaje 
v rozsahu podle zvláštního právního předpisu3) ve smyslu § 115 odst. 5 písm. d) Zákona, 
a to za účelem kontroly plnění zvláštních povinností uvedených v § 11 Zákona.  
Za účelem ověření nároku oprávněné osoby a kontroly s cílem zamezit duplicitnímu 
poskytnutí zvláštní ceny nebo speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona je 
poskytovatel povinen do seznamu vedeného Úřadem bezodkladně tak, aby bylo možné 
ověření a kontrola v reálném čase, uvádět všechny informace podle předchozího 
odstavce, a to jak o uplatnění žádosti oprávněné osoby o zvláštní cenu, tak o jakékoliv 
změně těchto informací v průběhu poskytování Povinnosti.   

j) v případě, že Úřad nevede seznam osob využívajících zvláštní cenu nebo speciální tarif 
podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona v souladu s písmenem i), byl předkládán Úřadu 
seznam oprávněných osob, kterým byla zvláštní cena přiznána nebo poskytována, do 
dvacátého dne následujícího měsíce po ukončení každého kalendářního čtvrtletí pro 
účely ověření oprávněnosti nároku osob čerpajících zvláštní cenu v daném čtvrtletí, 

k) nebránil jinému poskytovateli v poskytování služby zvláštních cen, případně poskytnutí 
speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona. 

l) zpracovávání a předávání osobních údajů za účelem vedení seznamu oprávněných 
osob bylo prováděno pouze v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu 
osobních údajů4), 

 
4) Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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m) informace o zvláštních cenách byly v ceníku poskytovatelem nabízených služeb 
uvedeny takovým způsobem, aby bylo dostatečně zřejmé, že se jedná o zvláštní ceny 
pro vymezený okruh osob spolu s podrobným vysvětlením, za jakých podmínek je 
možné tyto zvláštní ceny požadovat,  

n) Povinnost byla poskytována ode dne 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025. 

V případě současného poskytování dílčí služby podle § 38 odst. 3 a podle § 38 odst. 2 
písm. c) Zákona (tzv. speciální koncová zařízení) jedním poskytovatelem bude za 
splnění podmínky nabídnutí speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona 
považováno poskytnutí zvláštní ceny. 

III. Požadavky na přihlášky  

7. Obecné požadavky  
a) Přihlášky se předkládají písemně v listinné podobě a v jazyce v souladu s § 16 

správního řádu. Předkládaný počet výtisků přihlášek je jeden originál. Přihlášky musí být 
zpracovány ve formátu A4 a členěny do třech samostatných částí, jejichž obsah je 
uveden dále. Jednotlivé listy přihlášky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
Žadatel spolu s přihláškou v listinné podobě předloží také úplnou elektronickou verzi 
přihlášky, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím jejich přepsání a dále v podobě, 
která umožní práci s daty.  

b) Originál přihlášky musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit.  

c) Pokud jsou součástí přihlášky nebo jejích příloh informace, jejichž zpřístupnění třetím 
osobám by mohlo vést k poškození oprávněných zájmů předkladatele přihlášky nebo by 
tím mohlo dojít k ohrožení nebo zmaření průběhu nebo výsledku výběrového řízení, 
připojí předkladatel ke své přihlášce kopii přihlášky, která neobsahuje tyto informace tak, 
aby tuto verzi přihlášky mohl Úřad použít pro účely nahlížení do spisu ve smyslu 
správního řádu. Předkladatel dále k přihlášce připojí zprávu obsahující přehledný seznam 
informací, které mají být z nahlížení do spisu vyloučeny a stručné odůvodnění vyloučení 
jednotlivých částí přihlášky. Vymezením informací, které mají být z nahlížení do spisu 
podle názoru předkladatele vyloučeny, není Úřad vázán. 

d) Originál přihlášky, fyzický nosič dat, případně dokumenty podle písm. c) musí být 
předloženy společně v jedné zapečetěné obálce nebo jiném vhodném obalu, na kterém 
je uvedeno identifikační číslo předkladatele přihlášky (IČO), číslo jednací vyhlášeného 
výběrového řízení a text „NEOTEVÍRAT – VŘ UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA“. 

8. Požadavky na obsah první části přihlášky 
První část přihlášky bude obsahovat identifikační a další údaje a doklady 

o předkladateli přihlášky, a to: 
a) u právnické osoby obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, název, sídlo, 

popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, identifikační číslo 
předkladatele přihlášky, 

b) u fyzické osoby jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu zapsanou v obchodním 
rejstříku, bydliště (místo trvalého nebo přechodného pobytu nad 90 dnů na území České 
republiky, popřípadě bydliště v zahraničí), identifikační číslo předkladatele přihlášky,  

c) jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat jménem předkladatele 
přihlášky ve věcech výběrového řízení, adresu pro doručování a číslo telefonu a adresu 
elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci tohoto výběrového řízení, 
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d) čestné prohlášení o splnění požadavků podle bodu 4 písm. a) podbod 3, 
e) doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky podle 

bodu 4 písm. c), 
f) prohlášení o souhlasu s právem Úřadu k použití veškerých údajů uvedených v přihlášce 

a jejích přílohách pro toto výběrové řízení podepsané osobou nebo osobami 
oprávněnými předkladatele přihlášky zastupovat, 

g) kopii účetní závěrky a zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou podle 
zvláštního právního předpisu5) za poslední uzavřené účetní období. 

9. Požadavky na obsah druhé části přihlášky 
Druhá část přihlášky musí obsahovat: 

a) prohlášení předkladatele přihlášky, ve kterém se zaváže plnit Povinnost v souladu 
s požadavky podle bodu 6, 

b) návrh zvláštních cen, které budou při plnění Povinnosti nabízeny s uvedením podílu 
ztráty podle bodu 6 písm. e),  

c) návrh výpočtu celkové ztráty z poskytování zvláštních cen, která se pro potřeby tohoto 
výběrového řízení považuje za čisté náklady (dále jen „čisté náklady“) tak, aby 
obsahoval předpokládanou výši celkových ročních čistých nákladů na plnění Povinnosti 
po dobu plnění povinnosti. 

10. Obsah třetí části přihlášky – nepovinná část 
Tato část přihlášky je nepovinná a její rozsah není předepsán. V této části lze uvést 

zdůvodnění nebo širší rozvinutí údajů uvedených ve druhé části přihlášky, jako například:  
a) zásady řešení systému poskytování Povinnosti,  
b) způsob a podmínky poskytování Povinnosti. 

11. Otevírání obálek 
a) V termínu podle bodu 3 písm. e) budou obálky otevřeny a bude posouzeno, zda: 

1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle 
bodu 4 písm. a), 

2. přihláška obsahuje náležitosti podle bodu 8, 
3. je přihláška zpracována v členění a způsobem stanoveným v bodech 7 a 9.  

b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni předkladatelé přihlášky, kteří podali 
přihlášku ve lhůtě pro podání přihlášek. Za každého z předkladatelů je oprávněna se 
zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tato osoba prokáže dokladem totožnosti 
a originálem či úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku, z něhož bude 
patrné, že se jedná o osobu oprávněnou jednat jménem předkladatele. V případě, že se 
bude jednat o zástupce předkladatele na základě plné moci, je tato osoba povinna 
předložit navíc příslušnou plnou moc, udělenou za účelem účasti na otevírání obálek 
s nabídkami osobou oprávněnou jednat jménem či za předkladatele. 

c) Přihlášky, které nesplňují požadavky podle písmene a) nejsou dále hodnoceny. Úřad 
o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí předkladatele přihlášky. 

 
5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) V případě, že přihlášky mají podle rozhodnutí výběrové komise drobné formální 
nedostatky, vyzve Úřad předkladatele přihlášky k bezodkladnému odstranění těchto 
nedostatků. 

IV. Hodnocení nabídek 

12. Zásady pro hodnocení nabídek  
Přihlášky, které nebyly vyřazeny z hodnocení podle bodu 11 písm. c), postupují do 

další etapy výběrového řízení, v níž bude výběrová komise hodnotit, zda podnikatelé, kteří 
tyto přihlášky podali, splnili podmínky pro plnění Povinnosti. 

Výběrová komise zpracuje o vyhodnocení nabídek závěrečnou zprávu. Zpráva bude 
obsahovat přehled všech obdržených přihlášek s nabídkami a hodnocení nabídek. 
Závěrečnou zprávu o vyhodnocení nabídek podepisují všichni členové výběrové komise 
a předají ji s dokumentací výběrového řízení Úřadu. 

V. Závěr 
Rada Úřadu podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 9 písm. b) bodu 4 Zákona rozhodnutím 

uloží povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 44 a 45 výběr 
cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za běžných 
obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby podle 
§ 38 odst. 2 písm. a) a b),a to nejen v pevném místě podnikatelům, kteří podali přihlášku ve 
stanovené lhůtě a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení, a toto rozhodnutí 
uveřejní. Úřad uveřejní zprávu o průběhu a výsledcích výběrového řízení. 

Mgr. Ing. Hana Továrková v.r. 
předsedkyně Rady  

Českého telekomunikačního úřadu 
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Praha 16. srpna 2022 
Čj. ČTÚ-35773/2022-610 

Vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele speciálních koncových zařízení v rámci 
univerzální služby 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 odst. 
1 písm. d) 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“), vyhlašuje s ohledem na článek II bod 13 zákona č. 374/2021 Sb. po 
konzultaci záměru s dotčenými subjekty a po zhodnocení výsledku veřejné konzultace, na 
základě § 39 Zákona výběrové řízení na podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, kterému bude uložena povinnost v rámci univerzální služby 
poskytovat službu:  
přístup zdravotně postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) 
Zákona poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který 
využívají ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 
koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona (dále jen „dílčí služba SKZ“).
   

I. Obecná ustanovení 

1. Východiska a cíl výběrového řízení 
Vyhlášení výběrového řízení navazuje na záměr Úřadu uložit povinnost poskytovat 

dílčí službu SKZ (dále jen „Povinnost“), který Úřad uveřejnil podle § 39 Zákona pod čj. ČTÚ-
23345/2022-610 dne 23. května 2022 na diskusním místě k veřejné konzultaci podle § 130 
Zákona.  

V rámci veřejné konzultace záměru byly uplatněny připomínky, které Úřad vypořádal 
a zveřejnil v souladu s požadavky Zákona na internetových stránkách Úřadu. Po 
zapracování připomínek Úřad následně vyhlásil veřejnou konzultaci upraveného záměru. V 
rámci této konzultace uplatnila připomínky společnost O2 Czech Republic a.s. Znění 
připomínek včetně jejich vypořádání je dostupné na internetových stránkách Úřadu zde. 

Cílem výběrového řízení je vybrat podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací (dále jen „poskytovatel“), který podal přihlášku do výběrového 
řízení (dále jen „přihláška“) a nejlépe vyhověl podmínkám účasti ve výběrovém řízení. 
Takovému podnikateli bude na základě rozhodnutí Úřadu uložena Povinnost, kterou bude 
povinen plnit tak, aby byla zajištěna trvalá dostupnost dílčí služby SKZ na celém území 
České republiky ve stanovené kvalitě, za účelem uspokojení přiměřených potřeb 
spotřebitelů. Dalším požadavkem je, aby podle § 39 odst. 4 písm. b) Zákona byly náklady na 
poskytování univerzální služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví pro účely výběrového řízení následující zásady 
výběrového řízení, lhůtu pro podání přihlášek, podmínky účasti ve výběrovém řízení, 

https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vysledku-verejne-konzultace-k-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-3
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požadavky na kvalitu a rozsah Povinnosti a kritéria hodnocení žádostí o poskytování 
univerzální služby. 

2. Zásady výběrového řízení 
a) Výběrové řízení se vyhlašuje dnem uveřejnění tohoto vyhlášení v Telekomunikačním 

věstníku v souladu s § 125 Zákona. 
b) Zásady výběrového řízení jsou stanoveny v § 39 Zákona, přičemž se rovněž přiměřeně 

použijí ustanovení o veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku podle zvláštního právního 
předpisu1) a ustanovení § 146 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů. Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle 
bodu 4. 

d) Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení ustaví předsedkyně Rady 
Úřadu výběrovou komisi.  

e) Úřad zorganizuje pro zájemce o účast ve výběrovém řízení jednání, jehož účelem bude 
zodpovězení dotazů týkajících se předmětu výběrového řízení. Otázky zaslané Úřadu 
předem ve lhůtě podle bodu 3 písm. b), a to prostřednictvím datové schránky Úřadu (ID 
datové schránky: a9qaats), případně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb 
na adresu Úřadu pro doručování (poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), nebo 
doručené osobně (kurýrem) do podatelny v sídle Úřadu (Sokolovská 58/219, Praha 9 – 
Vysočany), označené na obálce, resp. v předmětu datové zprávy číslem jednacím 
vyhlášení tohoto výběrového řízení, budou zodpovězeny přednostně.  

f) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky 
výběrového řízení nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, které mohou negativně 
ovlivnit plnění uložené Povinnosti, nemusí Úřad vybrat žádného podnikatele k uložení 
Povinnosti. 

g) Úřad si vyhrazuje právo vyhlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, pokud se 
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, a to i po lhůtě stanovené pro předkládání 
přihlášek.  

h) V případě postupu podle písmena f) nebo g) Úřad toto uveřejní stejným způsobem jako 
vyhlášení výběrového řízení podle písmene a). 

i) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky. Žádný 
předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který nesplnil podmínky pro účast 
ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla hodnocena ve výběrovém řízení, nemá 
nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. Zájemci nemají nárok na náhradu 
nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, a to ani v případě zrušení výběrového 
řízení2). 

3. Lhůty výběrového řízení 
a) Vyhlášení výběrového řízení – dnem uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 
b) Doručení otázek podle bodu 2 písm. e) Úřadu – do 2. září 2022. 
c) Zodpovězení otázek zájemců o účast ve výběrovém řízení – 7. září 2022 v 11:00 hod, 

v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219. 
d) Doručení přihlášek do výběrového řízení Úřadu – do 30. září 2022. 

 
1) § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 39 odst. 12 Zákona.  
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e) Otevírání obálek – 3. října 2022 v 10:00 hod v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219. 
f) Oznámení výsledku výběrového řízení – do 30 dnů od ukončení hodnocení a provedení 

výběru. 
Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách 

bude Úřad účastníky výběrového řízení předem informovat stejným způsobem jako 
o vyhlášení výběrového řízení podle bodu 2 písm. a).  

4. Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Úřad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 Zákona stanoví následující podmínky účasti: 

a) Výběrového řízení se může zúčastnit podnikatel, který:  

1. splnil požadavky podle § 8 a § 13 Zákona, 
2. předložil přihlášku do výběrového řízení podle bodu 7 a 8, 
3. ke dni podání přihlášky poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací na celém území České republiky. 
b) Podnikatel, který předkládá přihlášku do výběrového řízení (dále jen „předkladatel 

přihlášky“), předloží spolu s přihláškou nabídku podle bodu 9. 

c) Předkladatel přihlášky dokládá ekonomické a finanční předpoklady k zajištění 
Povinnosti: 
1. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že předkladatel přihlášky nemá 

nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách 
a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají finanční úřady. V případě, 
že předkladatel přihlášky předložil Úřadu takové potvrzení v době ne delší než 90 dnů 
přede dnem předložení přihlášky do tohoto výběrového řízení, postačí odvolat se na 
takto předložené potvrzení, 

2. čestným prohlášením o tom, že předkladatel přihlášky nemá nedoplatek na pojistném 
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestným prohlášením o tom, že s předkladatelem přihlášky nebylo zahájeno 
insolvenční řízení. 

5. Lhůta a způsob podání přihlášek  
Lhůta pro doručení přihlášek Úřadu je stanovena do 30. září 2022. Přihlášky se zasílají 

na adresu Český telekomunikační úřad, odbor regulace komunikačních činností a poštovních 
služeb, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 02, nebo podávají osobně v sídle Úřadu, 
Sokolovská 219, Praha 9, a to v pondělí a ve středu od 7:45 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek 
od 7:45 do 16:15 hod a v pátek od 7:45 do 14:45 hod. 

II. Požadavky výběrového řízení 

6. Požadavky na plnění Povinnosti 
Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví následující požadavky na kvalitu a rozsah 

plněné Povinnosti. 
Podnikatel vybraný ve výběrovém řízení bude povinen zajistit zdravotně postiženým 

osobám na celém území České republiky přístup k veřejně dostupné službě elektronických 
komunikací tak, aby pro ně byla cenově dostupná a umožnila rovnocenný přístup, který 
využívají ostatní spotřebitelé, včetně přístupu k tísňovým službám prostřednictvím tísňové 



částka 8/2022 Telekomunikační	věstník strana 492

 4/8 

komunikace, a to v případě nutnosti i služeb úplné konverzace a konverzních služeb, za 
následujících podmínek:  
a) Poskytovatel musí zajistit přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací 

v souladu s § 43 odst. 1 Zákona. 

b) Zdravotně postižené osobě, která má u poskytovatele služby zřízenou službu podle § 38 
odst. 2 písm. a) nebo b) Zákona, musí poskytovatel na její žádost a podle její volby 
pronajmout nebo prodat jedno speciálně vybavené telekomunikační koncové zařízení 
(dále jen „zařízení“) přiměřené jejímu zdravotnímu postižení za cenu standardního 
zařízení (tj. za cenu zařízení vybaveného výhradně základními funkcemi umožňujícími 
přístup k veřejně dostupné službě elektronických komunikací), a to: 
1. držiteli průkazu ZTP3) z důvodu úplné nebo praktické hluchoty: 

a. zařízení umožňující zesílení a regulaci zesílení přijímaného hlasového signálu 
a zesílení vyzváněcího signálu pro potřeby osob se sluchovým postižením, 

b. zařízení umožňující převod přijímaného hlasového signálu na mechanické 
vibrace nebo jiný účinný technický systém pro potřeby osob se sluchovým 
postižením, nebo, 

c. zařízení převádějící vyzváněcí signál na světelnou signalizaci s možností 
identifikace a archivace čísla příchozího volání, vybavená SMS klávesnicí 
a displejem pro potřeby osob se sluchovým postižením, 

2. držiteli průkazu ZTP/P3): 
a. zařízení se zvětšenou klávesnicí nebo klávesnicí s kontrastními tlačítky pro 

potřeby slabozrakých osob, 
b. zařízení vybavené hlasovým výstupem v českém jazyce pro potřeby prakticky či 

zcela nevidomých, nebo 
c. jiné vhodné zařízení splňující charakteristiky funkcí speciálně vybavených 

zařízení podle konkrétního postižení4), 
3. osobě závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), 

stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou 
osobu, účastníku, který o ni osobně pečuje: 
a. zařízení umožňující hlasitou komunikaci a jednoduché ovládání pro potřeby osob 

s pohybovým postižením, nebo 
b. zařízení umožňující bezšňůrové připojení ke koncovému bodu veřejné pevné 

komunikační sítě pro potřeby osob s omezenou pohyblivostí, 
4. účastníkovi, který vychovává nebo který osobně pečuje o nezletilou osobu, která je 

držitelem průkazu ZTP podle bodu 1 nebo ZTP/P podle bodu 2, zařízení splňující 
charakteristiky funkcí speciálně vybavených zařízení podle konkrétního postižení 
nezletilé osoby4). 

Slabozrakým osobám či osobám prakticky či zcela nevidomým splňujícím podmínky 
podle § 43 odst. 4 Zákona je poskytovatel povinen poskytnout v případě čerpání 
mobilních služeb podle § 38 odst. 2 písm. a) nebo b) Zákona zařízení Blindshell Classic 2 
nebo iPhone SE 64 GB 5G (2022), a to podle výběru této zdravotně postižené osoby. 

 
3) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
4) Vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení, ve znění pozdějších 
předpisů. 
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Každá zdravotně postižená osoba podle bodu 1. až 4 a slabozraká osoba či osoba 
prakticky či zcela nevidomá má nárok na nákup nebo pronájem pouze jednoho zařízení 
přiměřeného jejich zdravotnímu postižení podle § 43 odst.2 písm. a) Zákona, a to po 
dobu poskytování Povinnosti. 

c) Splnění charakteristik speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení 
podle písmene b) je možno dosáhnout rovněž pomocí účelových doplňkových zařízení, 
která je možno připojit ke standardním telekomunikačním koncovým zařízením. 
V takovém případě musí být doplňkové zařízení dodáváno spolu se standardním 
telekomunikačním koncovým zařízením jako souprava. 

d) Poskytovatel musí zdravotně postiženým osobám nabídnout speciální tarif podle § 43 
odst.  2 písm. b) Zákona odpovídající jejich potřebám s ohledem na druh jejich 
zdravotního postižení.  

V případě, že je poskytovatel povinnosti podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona shodný 
s poskytovatelem povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona, je za poskytnutí speciálního 
tarifu považováno poskytování služby zvláštních cen podle § 38 odst. 3 Zákona.  

V případě, že je poskytovatel povinnosti podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona odlišný od 
poskytovatele povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona nebo poskytovatel povinnosti podle 
§ 38 odst. 3 Zákona nebude určen, je poskytovatel podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona 
povinen nabídnout zdravotně postižené osobě speciální tarif odpovídající službě 
zvláštních cen, tedy cenové zvýhodnění odpovídající výši podle nařízení vlády 
č. 500/2021 Sb. na jím poskytnutou službu, tarif nebo balíček služeb podle § 38 odst. 2 
písm. a) nebo b) Zákona, a to podle výběru zdravotně postižené osoby nejen v pevném 
místě. 

Speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona je možné poskytnout pouze, pokud 
zdravotně postižená osoba již nečerpá službu zvláštních cen podle § 38 odst. 3 Zákona. 

e) V případě, že Úřad vede seznam osob využívajících zvláštní cenu nebo speciální tarif 
podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona, je poskytovatel povinen předat Úřadu údaje 
v rozsahu podle zvláštního právního předpisu5) ve smyslu § 115 odst. 5 písm. d) Zákona, 
a to za účelem kontroly plnění zvláštních povinností uvedených v § 11 Zákona.  

Za účelem ověření oprávněnosti nároku oprávněné osoby a kontroly s cílem zamezit 
duplicitnímu poskytnutí zvláštní ceny nebo speciálního tarifu podle § 43 odst. 2 písm. b) 
Zákona je poskytovatel je povinen do seznamu vedeného Úřadem bezodkladně tak, aby 
bylo možné ověření nebo kontrola v reálném čase, uvádět všechny informace podle 
předchozího odstavce, a to jak o uplatnění žádosti oprávněné osoby o speciální tarif 
podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona, tak o jakékoliv změně těchto informací v průběhu 
poskytování Povinnosti.   

f) V případě, že Úřad nevede seznam osob využívajících zvláštní cenu nebo speciální tarif 
podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona v souladu s písmenem e), předkládá poskytovatel 
Úřadu seznam oprávněných osob, kterým byl speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) 
Zákona přiznán nebo poskytován, do dvacátého dne měsíce následujícího po ukončení 
každého kalendářního čtvrtletí pro účely ověření oprávněnosti nároku osob čerpajících 
speciální tarif podle § 43 odst. 2 písm. b) Zákona v daném čtvrtletí. 

 
5) Nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační 
služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami. 
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g) Poskytovatel předkládá Úřadu seznam oprávněných osob využívajících službu pronájmu 
zařízení do dvacátého dne následujícího měsíce po ukončení každého kalendářního 
čtvrtletí pro účely ověření oprávněnosti nároku těchto osob. 

h) Poskytovatel musí zveřejnit nabídku zařízení podle písmene b), doplňkových zařízení 
podle písmene c) a tarifů podle písmene d) na svých internetových stránkách. Nabídka 
musí být na internetových stránkách umístěna natolik přehledným způsobem, aby ji bylo 
možné snadno najít a získat příslušné informace. Při zveřejnění nabídky bude 
poskytovatel postupovat přiměřeně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti 
internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., 
o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

i) Poskytovatel musí poskytovat služby v souladu s § 43 a s § 45 Zákona za cenu 
standardního telekomunikačního koncového zařízení (tj. za cenu zařízení vybaveného 
výhradně základními funkcemi umožňujícími přístup k veřejně dostupné službě 
elektronických komunikací), viz písmeno b). Ceny za pronájem a za prodej speciálně 
vybavených koncových zařízení pro poskytování dílčích služeb stanoví Úřad v rozhodnutí 
o uložení Povinnosti.  

j) Poskytovatel musí zajistit plnění Povinnosti ode dne 1. ledna 2023 do 31. prosince 2025. 

III. Požadavky na přihlášky  

7. Obecné požadavky  
a) Přihlášky se předkládají písemně v listinné podobě a v jazyce v souladu s § 16 

správního řádu. Předkládaný počet výtisků přihlášek je jeden originál. Přihlášky musí být 
zpracovány ve formátu A4 a členěny do třech samostatných částí, jejichž obsah je 
uveden dále. Jednotlivé listy přihlášky budou očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 
Žadatel spolu s přihláškou v listinné podobě předloží také úplnou elektronickou verzi 
přihlášky, a to na fyzickém nosiči dat neumožňujícím jejich přepsání a dále v podobě, 
která umožní práci s daty.  

b) Originál přihlášky musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit.  

c) Pokud jsou součástí přihlášky nebo jejích příloh informace, jejichž zpřístupnění třetím 
osobám by mohlo vést k poškození oprávněných zájmů předkladatele přihlášky nebo by 
tím mohlo dojít k ohrožení nebo zmaření průběhu nebo výsledku výběrového řízení, 
připojí předkladatel ke své přihlášce také další kopii přihlášky, která neobsahuje tyto 
informace tak, aby tuto verzi přihlášky mohl Úřad použít pro účely nahlížení do spisu ve 
smyslu správního řádu. Předkladatel dále k přihlášce připojí zprávu obsahující přehledný 
seznam informací, které mají být z nahlížení do spisu vyloučeny a stručné odůvodnění 
vyloučení jednotlivých částí přihlášky. Vymezením informací, které mají být z nahlížení 
do spisu podle názoru předkladatele vyloučeny, není Úřad vázán. 

d) Originál přihlášky, fyzický nosič dat, případně dokumenty podle písmene c) musí být 
předloženy společně v jedné zapečetěné obálce nebo jiném vhodném obalu, na kterém 
je uvedeno identifikační číslo předkladatele přihlášky (IČO), číslo jednací vyhlášeného 
výběrového řízení a text „NEOTEVÍRAT – VŘ UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA“. 

8. Požadavky na obsah první části přihlášky 
První část přihlášky musí obsahovat identifikační a další údaje a doklady 

o předkladateli přihlášky, a to: 
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a) u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby (IČO) nebo 
obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování, včetně uvedení 
a doložení osoby (osob), která je oprávněna jménem právnické osoby činit úkony 
v souladu s § 30 správního řádu, 

b) u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele 
nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, 
identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem 
upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování, 

c) jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat jménem 
předkladatele přihlášky ve věcech výběrového řízení, adresu pro doručování, včetně 
adresy datové schránky, číslo telefonu a adresu elektronické pošty pro styk s Úřadem ve 
věci tohoto výběrového řízení, 

d) čestné prohlášení o splnění požadavku podle bodu 4 písm. a) podbod 3, 

e) doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky 
podle bodu 4 písm. c), 

f) prohlášení o souhlasu s právem Úřadu k použití veškerých údajů uvedených 
v přihlášce a jejích přílohách pro toto výběrové řízení podepsané osobou nebo osobami 
oprávněnými předkladatele přihlášky zastupovat, 

g) kopii účetní závěrky a zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou podle 
zvláštního právního předpisu6) za poslední uzavřené účetní období.  

9. Požadavky na obsah druhé části přihlášky 
Obsahem druhé části přihlášky musí být nabídka obsahující návrh výpočtu čistých 

nákladů a podklady pro hodnocení technických a odborných podmínek předkladatele 
přihlášky pro plnění Povinnosti, včetně závazku plnit Povinnost podle požadavků uvedených 
v bodu 6. 

Předkladatel přihlášky v nabídce uvede: 
a) Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na plnění Povinnosti a jejich 

předpokládanou výši za období uložení Povinnosti. 

Návrh výpočtu ročních čistých nákladů bude zpracován podle osnovy uvedené v příloze 
k tomuto vyhlášení. Výpočet čistých nákladů za období uložení Povinnosti v členění 
podle přílohy, a to za každý rok odděleně, musí být nedílnou součástí přihlášky do 
výběrového řízení. 
V souladu s § 48 odst. 1 Zákona bude navržený výpočet ročních čistých nákladů 
východiskem pro rozhodnutí o financování univerzální služby podle § 49 Zákona.  

b) Technické a odborné předpoklady předkladatele přihlášky k plnění Povinnosti 
v rozsahu podle jeho přihlášky a jeho zkušenosti z výkonu jiných činností srovnatelných 
s poskytováním předmětné služby. 

10. Obsah třetí části přihlášky – nepovinná část 
Tato část přihlášky je nepovinná a její rozsah není předepsán. V této části lze uvést 

zdůvodnění nebo širší rozvinutí údajů uvedených ve druhé části přihlášky, jako například:  

 
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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a) způsob poskytování Povinnosti, 

b) informace o zvýhodněních nabízených oprávněným osobám nad rámec uložené 
povinnosti na dobrovolné bázi.  

11. Otevírání obálek 
a) V termínu podle bodu 3 písm. e) budou obálky otevřeny a bude posouzeno, zda: 

1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle 
bodu 4 písm. a), 

2. přihláška obsahuje náležitosti podle bodu 8, 
3. je přihláška zpracována v členění a způsobem stanoveným v bodech 7 a 9.  

b) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit všichni předkladatelé přihlášky, kteří podali 
přihlášku ve lhůtě pro podání přihlášek. Za každého z předkladatelů přihlášky je 
oprávněna se zúčastnit jedna osoba. Při otevírání obálek se tato osoba prokáže 
dokladem totožnosti a oprávněním k činění úkonů jménem právnické osoby v souladu 
s § 30 správního řádu.  V případě, že se bude jednat o zástupce předkladatele přihlášky 
na základě plné moci či pověření, je tato osoba povinna předložit navíc příslušnou plnou 
moc či pověření udělenou osobou oprávněnou zastupovat předkladatele přihlášky. 

c) Přihlášky, které nesplňují požadavky podle písmene a), nejsou dále hodnoceny. Úřad 
o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí předkladatele přihlášky. 

d) V případě, že přihláška má podle rozhodnutí výběrové komise drobné formální 
nedostatky, vyzve Úřad předkladatele přihlášky k bezodkladnému odstranění těchto 
nedostatků. 

IV. Hodnocení nabídek 

12. Zásady pro hodnocení nabídek  
Přihlášky, které nebyly vyřazeny z hodnocení podle bodu 11 písm. c), postupují do 

další etapy výběrového řízení, v níž bude výběrová komise hodnotit, který předkladatel 
přihlášky splnil nejlépe požadavky na plnění Povinnosti na celém území České republiky ve 
stanovené kvalitě, aby podle § 39 odst. 4 písm. b) Zákona byly náklady na poskytování dílčí 
univerzální služby v požadovaném rozsahu a kvalitě co nejnižší. 

Výběrová komise zpracuje o vyhodnocení nabídek závěrečnou zprávu. Zpráva bude 
obsahovat přehled všech obdržených přihlášek s nabídkami a hodnocení nabídek. 
Závěrečnou zprávu o vyhodnocení nabídek podepisují všichni členové výběrové komise 
a předají ji s dokumentací výběrového řízení Úřadu. 

V. Závěr 
Rada Úřadu podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 9 písm. b) bodu 4 Zákona rozhodnutím 

uloží Povinnost podnikateli, který podal přihlášku ve stanovené lhůtě, vyhověl podmínkám 
účasti ve výběrovém řízení a nejlépe vyhověl stanoveným kritériím hodnocení přihlášek, 
a toto rozhodnutí Úřad uveřejní. Úřad uveřejní také zprávu o průběhu a výsledcích 
výběrového řízení. 

Mgr. Ing. Hana Továrková v.r. 
předsedkyně Rady  

Českého telekomunikačního úřadu 
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Příloha 
 
 

Výpočet ročních čistých nákladů na poskytování dílčí služby: přístup zdravotně 
postižených osob k dílčím službám podle § 38 odst. 2 písm. a) a b) Zákona 
poskytovaných nejen v pevném místě, rovnocenný s přístupem, který využívají 
ostatní spotřebitelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených koncových 
zařízení podle § 38 odst. 2 písm. c) Zákona 
I. Prodej a pronájem speciálně vybavených telekomunikačních koncových 

zařízení 

1. Jednotkové roční čisté náklady1) na dílčí službu  

A. Obecný postup výpočtu 
Č𝑁𝑁 = 𝐸𝐸Ú𝑉𝑉𝑁𝑁𝑈𝑈𝑈𝑈 − 𝐸𝐸Ú𝑉𝑉𝑁𝑁 − 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑈𝑈𝑈𝑈 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑈𝑈𝑈𝑈  

kde jsou:  

ČN celkové čisté náklady na dílčí službu  

EÚVNUS efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
s povinností poskytovat univerzální službu 

EÚVN efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
bez povinnosti poskytovat univerzální službu 

TVUS tržní výhody podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu 

NIUS přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na poskytování dílčí služby  
Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele s povinností poskytovat dílčí 

službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování této služby v kvalitě a za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2). 

Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele bez povinnosti poskytovat dílčí 
službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k poskytování dílčí služby v kvalitě 
a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

Tržní výhoda z poskytování dílčí univerzální služby se určí jako součet výnosů 
z poskytování dílčí služby, výnosů souvisejících s poskytováním dílčí služby a peněžního 
vyčíslení nepřímých výhod, které má podnikatel s povinností poskytovat dílčí službu. 
Nepřímou výhodou je také úspora nákladů, dosažená v souvislosti s poskytováním dílčí 
služby. 

Přiměřená míra návratnosti investic se určí jako součin hodnoty WACC a zůstatkové 
ceny investice prokazatelně nezbytné k poskytování dílčí služby, stanovené podle 
metodiky uvedené v aktuálním znění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6.  

 
1) § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 
2) Vyhláška č. 182/2022 Sb., o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby 

přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich 
kvality v rámci univerzální služby. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/predpisy-opatreni/38841/soubory/oop04.09.2014-06.pdf
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Předkladatel při výpočtu čistých nákladů v přihlášce do výběrového řízení použije 
hodnotu WACC ve výši 5,01 %3).  

 B. Jednotkové roční čisté náklady na prodej speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení se vypočítají podle vzorce: 

𝐽𝐽Č𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐸𝐸Ú𝑉𝑉𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝐸𝐸Ú𝑉𝑉𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 − 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃 

kde jsou: 

JČNPi čisté náklady na prodej jednoho speciálně vybaveného telekomunikačního 
koncového zařízení podle charakteristiky i (i = typ zařízení podle odstavce 
1 písm. a) až g) přílohy k vyhlášce č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik 
funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé 
druhy zdravotního postižení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 161/2005 Sb.“) (dále jen „i = a) až g“),  

EÚVNPi  efektivně a účelně vynaložené jednotkové náklady na prodej speciálně 
vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky 
i (i = a) až g)), 

EÚVNPs  efektivně a účelně vynaložené jednotkové náklady na prodej standardního 
koncového zařízení, pro účely tohoto výběrového řízení je cena standardního 
koncového zařízení bez DPH v pevné síti stanovena na 376,03 Kč a v mobilní 
síti na 2 304,96 Kč,  

TVPi  tržní výhody spojené s prodejem jednoho speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky i (i = a) až g)), 

NIPi  přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na prodej jednoho speciálně 
vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky 
i (i = a) až g)).  

Předkladatel uvede odděleně výpočet nákladů ve vzorci JČNPi za zařízení splňující 
charakteristiky podle písmen „a“ až „g“ včetně všech proměnných.  

Předkladatel předloží samostatný výpočet efektivně a účelně vynaložených 
jednotkových nákladů na prodej speciálně vybaveného telekomunikačního koncového 
zařízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „g“ (EÚVNPi) za každý rok 
poskytování služby, včetně hodnot vstupujících proměnných. Tyto náklady budou 
vypočteny jako vážený průměr všech konkrétních typů zařízení poskytovaných podle jedné 
charakteristiky, vahami budou počty poskytovaných zařízení. U každé charakteristiky 
podle písmen „a“ až „g“ uvede typy přístrojů do ní zahrnuté. U každého typu přístroje dále 
uvede předkladatel pořizovací cenu, provozní a společné náklady na prodej 
a předpokládaný počet kusů. Pokud bude předkladatel poskytovat speciálně vybavené 
telekomunikační koncové zařízení podle odst. 2 přílohy vyhlášky č. 161/2005 Sb., uvede 
ve výpočtu průměrné ceny cenu zařízení jako celku a do poznámky uvede samostatně 
cenu standardního telekomunikačního koncového zařízení a cenu účelového doplňkového 
zařízení. 

Samostatně bude uveden výpočet přiměřené míry návratnosti investic NIPi včetně 
zůstatkové ceny investice prokazatelně nezbytné k poskytování prodeje speciálně 

 
3) Aktualizovaná hodnota ve veřejné konzultaci. Poskytovatel univerzální služby použije pro vyúčtování 
čistých nákladů aktuální hodnotu WACC stanovenou v opatření obecné povahy vydaném k provedení 
§ 86 odst. 3 Zákona. 
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vybaveného telekomunikačního koncového zařízení jednotlivých charakteristik i (i = a) 
až g)). 

 C. Jednotkové roční čisté náklady na pronájem speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení se vypočítají podle vzorce: 

𝑱𝑱Č𝑵𝑵𝒊𝒊 = 𝑬𝑬Ú𝑽𝑽𝑵𝑵𝒊𝒊 − 𝑬𝑬Ú𝑽𝑽𝑵𝑵𝒔𝒔 − 𝑻𝑻𝑽𝑽𝒊𝒊 + 𝑵𝑵𝑵𝑵𝒊𝒊 

kde jsou: 

JČNi   čisté náklady na pronájem jednoho speciálně vybaveného telekomunikačního 
koncového zařízení podle charakteristiky i (i = typ zařízení podle odstavce 
1 písm. a) až g)) přílohy k vyhlášce č. 161/2005 Sb. (dále jen „i = a) až g)“),  

EÚVNi efektivně a účelně vynaložené náklady na pronájem jednoho speciálně 
vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky 
i (i = a) až g)),  

EÚVNs efektivně a účelně vynaložené náklady na pronájem standardního koncového 
zařízení, pro účely tohoto výběrového řízení je cena pronájmu standardního 
koncového zařízení bez DPH v pevné síti stanovena na 24,38 Kč a v mobilní 
síti na 96,04 Kč, 

TVi  tržní výhody spojené s pronájmem jednoho speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky i (i = a) až g)), 

NIi  přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na pronájem speciálně 
vybaveného telekomunikačního koncového zařízení podle charakteristiky 
i (i = a) až g)). 

Předkladatel uvede odděleně výpočet nákladů ve vzorci JČNi za zařízení splňující 
charakteristiky podle písmen „a“ až „g“ včetně všech proměnných.  

Předkladatel předloží samostatný výpočet efektivně a účelně vynaložených 
jednotkových nákladů na pronájem speciálně vybaveného telekomunikačního koncového 
zařízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „g“ (EÚVNi) za každý rok 
poskytování služby, včetně hodnot vstupujících proměnných. Tyto náklady budou 
vypočteny jako vážený průměr všech konkrétních typů zařízení poskytovaných podle jedné 
charakteristiky, vahami budou počty poskytovaných zařízení. U každé charakteristiky 
podle písmen „a“ až „g“ uvede typy přístrojů do ní zahrnuté. U každého typu přístroje uvede 
předkladatel pořizovací cenu, provozní a společné náklady na pronájem a předpokládaný 
počet kusů. Pokud bude předkladatel poskytovat speciálně vybavené telekomunikační 
koncové zařízení podle odstavce 2 přílohy vyhlášky č. 161/2005 Sb., uvede ve výpočtu 
průměrné ceny cenu zařízení jako celku a do poznámky uvede samostatně cenu 
standardního telekomunikačního koncového zařízení a cenu účelového doplňkového 
zařízení. 

Samostatně bude uveden výpočet přiměřené míry návratnosti investic NIPi včetně 
zůstatkové ceny investice prokazatelně nezbytné k poskytování prodeje speciálního 
koncového zařízení jednotlivých charakteristik i (i = a) až g)). 

2. Předpokládané celkové roční čisté náklady na dílčí službu 

A. Předpokládané celkové roční čisté náklady na prodej speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení se vypočítají podle vzorce: 
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Č𝑁𝑁𝑃𝑃 =∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐽𝐽Č𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑓𝑓

𝑃𝑃=𝑎𝑎
 

kde jsou: 

ČNP celkové čisté náklady na prodej speciálně vybavených telekomunikačních koncových 
zařízení, 

PZPi předpokládaný počet prodaných speciálně vybavených telekomunikačních 
koncových zařízení podle charakteristiky i v příslušném roce, 

JČNPi čisté náklady na prodej speciálního koncového zařízení podle charakteristiky i. 
Předkladatel předloží samostatný výpočet předpokládaných efektivně a účelně 

vynaložených celkových nákladů na prodej speciálně vybaveného telekomunikačního 
koncového zařízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „g“. Předkladatel 
předloží samostatný výpočet pro každý rok poskytování služby. 

Součástí výpočtu bude dosazení do vzorce tak, aby bylo možno ověřit správnost 
jednotlivých použitých vstupních hodnot.  

B. Předpokládané celkové roční čisté náklady na pronájem speciálně vybaveného 
telekomunikačního koncového zařízení se vypočítají podle vzorce: 

Č𝑁𝑁𝑆𝑆𝑃𝑃 =∑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 × 𝐽𝐽Č𝑁𝑁𝑃𝑃
𝑓𝑓

𝑃𝑃=𝑎𝑎
 

kde jsou: 

ČNSP celkové čisté náklady na službu pronájmu speciálně vybavených 
telekomunikačního koncových zařízení, 

PZi  předpokládaný počet pronajatých speciálně vybavených telekomunikačních 
koncových zařízení v příslušném roce podle charakteristiky i, 

JČNi  čisté náklady na pronájem speciálního koncového zařízení podle charakteristiky i, 
doba životnosti zařízení je 3 roky.  

Předkladatel předloží samostatný výpočet předpokládaných efektivně a účelně 
vynaložených celkových nákladů na pronájem speciálně vybaveného telekomunikačního 
koncového zařízení jednotlivých charakteristik podle písmen „a“ až „g“. Předkladatel 
předloží samostatný výpočet pro každý rok poskytování služby. 

Součástí výpočtu bude dosazení do vzorce tak, aby bylo možno ověřit správnost 
jednotlivých použitých vstupních hodnot.  

 
II. Poskytování speciálního tarifu 

Předkladatel předloží samostatný výpočet předpokládané výše čistých nákladů 
z poskytování speciálního tarifu, při kterém použije způsob výpočtu obdobný výpočtu ztráty 
z poskytování zvláštních cen podle § 38 odst. 3 Zákona v souladu s nařízením vlády 
č. 500/2021 Sb.  Výpočet musí vycházet z průměrného počtu účastníků čerpajících 
speciální tarif v jednotlivých letech a obsahovat předpokládanou výši celkových ročních 
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čistých nákladů (ztráty) na plnění Povinnosti v jednotlivých letech a jejich součet po dobu 
plnění povinnosti.  
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