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Praha 6. října 2021 
Čj. ČTÚ-44 153/2021-610 

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 konec účinnosti rozhodnutí 
čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI.vyř. po konzultaci záměru s dotčenými subjekty a na základě 
§ 39 Zákona výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, 
kterým bude uložena povinnost:  
umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 Zákona 
výběr cen nebo cenových plánů (dále jen „zvláštní ceny“), které se liší od cenových 
plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly 
přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (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. Cíl výběrového řízení 
S ohledem na konec účinnosti rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI.vyř. je cílem 

výběrového řízení vybrat podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu (dále 
jen „poskytovatel“), kteří podali přihlášku do výběrového řízení (dále jen „přihláška“) 
a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení, jimž bude na základě rozhodnutí Úřadu 
uložena Povinnost, a to na celém území České republiky v souladu s požadavky § 38 odst. 3 
Zákona. 

Úřad podle § 39 odst. 7 Zákona stanoví pro účely výběrového řízení následující zásady 
výběrového řízení, lhůtu pro podání přihlášek, podmínky účasti ve výběrovém řízení, 
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. 
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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) označené číslem jednacím 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 odmítnout všechny předložené přihlášky, popřípadě zrušit 
výběrové řízení. 

h) Úřad si vyhrazuje právo změnit podmínky výběrového řízení. 
i) V případě postupu podle písmena f), g) nebo h) Úřad toto uveřejní stejným způsobem 

jako vyhlášení výběrového řízení podle písmene a). 
j) 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. 

k) 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 13. října 2021. 
c) Zodpovězení otázek zájemců o účast ve výběrovém řízení – 15. října 2021 v 9:00 hod, 

v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219. 
d) Podání přihlášek do výběrového řízení – do 5. listopadu 2021. 
e) Otevírání obálek – 8. listopadu 2021 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: 

                                                
1) § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
2) § 39 odst. 12 Zákona.  
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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 telefonní 

služby a tuto službu poskytuje 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 pro podání přihlášek  
Lhůta pro podání přihlášek je stanovena do 5. listopadu 2021. 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. 
Poskytovatel vybraný v tomto 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 normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto 
osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu, 

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“) a čestným prohlášením 
v případě poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím internetového 
protokolu jiným podnikatelem než poskytovatelem univerzální služby (dále jen „čestné 

                                                
3) Nařízení vlády č. 109/2008, o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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prohlášení“), a to maximálně po dobu platnosti takového dokladu/čestného prohlášení, 
resp. dokud se nezmění skutečnosti, které se tímto dokladem/čestným prohlášením 
potvrzují. 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 
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) tak, že tato ztráta bude vztažena k využití veřejně dostupné telefonní 
služby, nebo k využití služby připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti 
umožňující přistup v pevném místě výlučně za současného využití veřejně dostupné 
telefonní služby prostřednictvím internetového protokolu, 

f) vedle ztráty podle § 38 odst. 3 Zákona, která vznikla z poskytování zvláštních cen na 
základě uložené Povinnosti a která byla stanovena 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, a to pouze 
v případě, že takové osobě již nebyla zvláštní cena poskytnuta u jiného poskytovatele 
veřejně dostupné telefonní služby, nebo poskytovatele připojení v pevném místě 
k veřejné komunikační síti umožňující přistup v pevném místě za současného využití 
veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím internetového protokolu,  

h) při podání žádosti o úhradu ztráty vzniklé poskytovateli Povinnosti zvláštní cenou byly 
Úřadu poskytnuty údaje vedené poskytovatelem pro účely kontroly 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 uveřejní na své elektronické 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 doklady podle 
písmene c) nebo čestná prohlášení podle písmene d), 

i) seznam oprávněných osob, které uplatnily nárok na zvláštní cenu, byl předkládán Úřadu 
do dvacátého dne následujícího měsíce po ukončení každého kalendářního čtvrtletí pro 
účely kontroly oprávněnosti osob čerpajících zvláštní cenu v daném čtvrtletí, 

j) zpracovávání a předávání osobních údajů za účelem vedení seznamu oprávněných 
osob bylo prováděno pouze za splnění podmínek podle zvláštního právního předpisu4), 

k) 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, 

l) údaje o oprávněné osobě, která uplatnila nárok na zvláštní cenu, a údaje o oprávněné 
osobě, které je zvláštní cena poskytnuta, uvedené v seznamech podle zvláštního 

                                                
4) zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
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právního předpisu3) byly přístupné ostatním určeným poskytovatelům Povinnosti, vyjma 
případů, kdy oprávněná osoba vyjádří nesouhlas s poskytnutím těchto údajů, 

m) plnění Povinnosti bylo zajišťováno ode dne 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. 

III. Požadavky na přihlášky  

7. Obecné požadavky  
a) Přihlášky se předkládají v listinné podobě a v českém jazyce. Předkládaný počet výtisků 

přihlášek je jeden originál a jedna kopie. Přihlášky jsou uspořádány do třech 
samostatných částí na listech formátu A4, jejichž obsah je uveden dále. 

b) Originál přihlášky musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit. 
Za plnou shodu originálu přihlášky s její kopií odpovídá předkladatel přihlášky. Do první 
části přihlášky proto zařadí prohlášení o shodě originálu přihlášky s její kopií. Do 
originálu přihlášky zařadí v jednom vyhotovení originály dokladů, případně jejich úředně 
ověřené kopie, do kopie přihlášky lze zařadit i prosté neověřené kopie těchto dokladů. 

c) Originál přihlášky a kopie musí být předloženy společně v jedné zapečetěné obálce 
nebo jiném vhodném obalu, na kterém je uvedeno identifikační číslo zájemce (IČO) 
a číslo jednací tohoto vyhlášení výběrového řízení. 

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, 

d) výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců, 
e) prohlášení o oprávnění podnikat v elektronických komunikacích, 
f) prohlášení o splnění požadavků podle bodu 4 písm. a) podbod 3, 
g) doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky podle 

bodu 4 písm. c), 
h) kopii účetní závěrky a zprávy auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou podle 

zvláštního právního předpisu5) za účetní období roku 2020. 

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, 

                                                
5) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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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. 

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, 
c) způsob, jakým bude poskytovatel Povinnosti zamezovat vícenásobnému uplatnění 

požadavku na poskytnutí zvláštní ceny uplatněné oprávněnou osobou. 

10. Otevírání obálek 
a) V době 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. 

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 

11. Zásady pro hodnocení nabídek  
Přihlášky, které nebyly vyřazeny z hodnocení podle bodu 10 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. 
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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 v souladu s § 44 a 45 
Zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za 
normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí 
služby a veřejně dostupnou telefonní službu 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 
 

 

TELEKOMUNIKAČNÍ	 VĚSTNÍK	 – publikační sbírka v oblasti elektronických komunikací • ISSN	 0862-724X	 •Evidenční číslo MK	 ČR	 E	 14	 171	  
Vydává:	 ČESKÝ	 TELEKOMUNIKAČNÍ	 ÚŘAD,	 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9; tel.: 224 004 111, e-mail: podatelna@ctu.cz
Poštovní	 adresa:	 Český telekomunikační úřad, poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 • Vychází v elektronické verzi na portálu veřejné 
správy – http://portal.gov.cz/portal/obcan/vestniky/ • K dispozici současně na webu Českého telekomunikačního úřadu – www.ctu.cz • Copyright © ČTÚ 2021


		2021-10-07T08:27:30+0200




