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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Záměr uložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat zvláštní cenové plány 
 
Čj.: ČTÚ-23 344/2022-610/IV.vyř. 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení: O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 60193336 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty):  
Ing. Miloš Koděra, 271 464 631, milos.kodera@o2.cz 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) bude považovat zde poskytnuté informace 
za důvěrné, pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní 
tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit podle 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. Obdobně 
se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
 
 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ: 
 

Návrh na doplnění, změnu, zrušení nebo nahrazení textu ustanovení návrhu opatření:  
 
ČTÚ by měl uvést do podmínek výběrového řízení na poskytování univerzální služby 
zvláštních cenových plánů, že plnění této povinnosti zároveň naplňuje povinnost 
poskytování speciálního tarifu při poskytování univerzální služby SKZ podle § 43 
odst. 1 a 2 ZEK. To samozřejmě platí jen z pohledu toho poskytovatele US ZCP, který 
je současně poskytovatelem US SKZ. 
 
 
Odůvodnění: 
 
Společnost O2 jako dlouhodobý poskytovatel univerzální služby zvláštní cenové plány 
pozitivně hodnotí vyhodnocení ČTÚ, jak ve věci vypuštění nesprávně stanoveného 
zvláštního (univerzálního) tarifu, tak ve věci propojení univerzální služby SKZ a univerzální 
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služby podle § 38 odst. 3 (zvláštní cenové plány). Právě zvláštní cenové plány ve smyslu 
poskytování státního příspěvku ve výši stanovené v Nařízení vlády č. 500/2021 Sb. jsou 
ze strany oprávněných osob dlouhodobě vyhledávaným a funkčním řešením plnícím 
požadavek § 43 odst. 2 písm. b) ZEK.  
 
Souhlasíme, že tyto dvě dílčí univerzální služby jsou vzájemně související nejen co do 
rozsahu oprávněných osob, ale i funkční provázanosti obou těchto služeb. To je potřeba 
specifikovat ve vyhlášení výběrového řízení, jak navrhujeme. Obě výběrová řízení by měla 
být také vyhlašována ve stejném čase a následně vyhodnocována ve stejném čase i plnění 
povinností pro oprávněné osoby.  
 
Tato opatření vedoucí k vyššímu provázání povinnosti poskytování univerzální služby SKZ 
a zvláštních cenových plánů podpoří funkčnost a efektivitu celého řešení, kdy oprávněná 
osoba bude mít možnost vyřešit svou potřebu SKZ a zvláštního cenového plánu u jednoho 
poskytovatele, který bude mít de facto povinnost poskytovat obě služby současně.  
 
Tuto připomínku považuje společnost O2 za zásadní. 
 
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

 
 Upozorňujeme, že ČTÚ musí zachovat uplatnění cenového zvýhodnění na 

předplacené karty jako dobrovolné. Vzhledem k úplně jinému systému platby za služby 
v případě předplacených karet je pravděpodobné, že případnou implementaci řešení pro 
tyto služby není možné stihnout do předpokládaného termínu uložení povinnosti 
poskytování univerzální služby. 

 
 V neposlední řadě pozitivně vnímáme vyjádření ČTÚ ve vypořádání připomínek 

k původnímu návrhu záměru uložení univerzální služby k aplikaci bezpečnostních a 
obchodních politik v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami, které v krajním a 
odůvodněném případě umožňují odmítnutí poskytování či poskytnutí služby elektronických 
komunikací jako takové. 

 
 

Datum: 8. 8. 2022 

Jméno a příjmení, funkce oprávněné osoby: Ing. Miloš Koděra, senior specialista regulačních 
záležitostí 

Podpis oprávněné osoby): podepsáno uznávaným elektronickým podpisem 

 
) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno opatřit příslušnou datovou zprávu uznávaným 

elektronickým podpisem. 
 


