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Účastníci řízení 

podle seznamu 

      

      

      

      

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 

      ČTÚ-70 399/2008-611/XIV. 
vyř. 

Ing. Kuchařová/627 7. listopadu 2018 

 
 

Oznámení o pokračování správního řízení 

Dne 31. 7. 2008 bylo doručením žádosti společnosti O2 Czech Republic a.s. zahájeno 
správní řízení ve věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2007 
podle § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 44 odst. 1 správního řádu. Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) ve správním 
řízení čj. 70 399/2008-611 shromáždil všechny důkazy potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci, ověřil 
předložený výpočet čistých nákladů a provedl výpočty nezbytné ke stanovení výše čistých nákladů 
a výpočty k rozhodnutí o tom, zda čisté náklady vzniklé poskytováním univerzální služby za rok 2007 
představují neúnosnou zátěž. Na základě shromážděného spisového materiálu vydal dne 22. května 
2009 vydal Úřad rozhodnutí čj. 70 399/2008-611/VI. vyř., které bylo napadeno rozklady a následně 
věc vrácena k novému projednání rozhodnutím čj. 63 541/2009-603 ze dne 15. 9. 2009. 
V prvostupňovém rozhodnutí čj. 70 399/2008-611/XII. vyř. ze dne 9. 4. 2010 byly proto doplněny 
části týkající se nehmotných výhod a neúnosné zátěže. 

Proti rozhodnutí podaly rozklady společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen  
„T-Mobile“) a Vodafone Czech Republic a.s., které Rada ČTÚ jako odvolací orgán zamítla 
rozhodnutím čj. ČTÚ-77 057/2010-603 ze dne 3. 8. 2010. Společnost T-Mobile podala proti tomuto 
rozhodnutí žalobu, Městský soud v Praze však tuto žalobu zamítl rozsudkem č.j. 11 A 212/2010 – 
146 ze dne 10. 10. 2013. Na základě kasační stížnosti, kterou podala společnost T-Mobile proti 
rozsudku Městského soudu, zrušil Nejvyšší správní soud rozsudkem č.j. 7 As 128/2013 – 47 ze dne 
24. 4. 2014 rozsudek Městského soudu v Praze a vrátil věc k dalšímu řízení. Městský soud v Praze 
poté rozhodl rozsudkem ze dne 29. 5. 2018, č.j. 11 A 212/2010 – 207, zrušil rozhodnutí čj. ČTÚ-77 
057/2010-603 a vrátil věc k dalšímu řízení odvolacímu orgánu.  

Následně bylo rozhodnutím Rady ČTÚ čj. ČTÚ-77 057/2010-603/XV. vyř. ze dne  
26. 9. 2018 zrušeno rozhodnutí prvního stupně čj. 70 399/2008-611/XII. vyř. a věc vrácena k novému 
projednání prvnímu stupni. ČTÚ je povinen doplnit nové rozhodnutí o použitý způsob alokace 
režijních nákladů na služby poskytované v rámci univerzální služby, doplnit dokazování týkající se 
nezahrnutí nehmotné výhody zveřejnění jména společnosti na budkách v obcích menších než 5 tisíc 
obyvatel a doplnit posouzení neúnosné zátěže v souladu se směrnicí o univerzální službě a kritérii 
vytčenými judikaturou Soudního dvora Evropské unie. 



 

 

ČTÚ proto pokračuje ve správním řízení čj. 70 399/2008-611 ve věci stanovení výše čistých 
nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2007. 

 

Příloha: Seznam účastníků řízení čj. 70 399/2008-611 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Beáta Smrkovská v. r. 

ředitelka odboru ekonomické regulace 
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