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Vypořádání připomínek uplatněných k záměru o uložení povinnosti podle § 38 odst. 3 Zákona 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) Zákona, a to nejen v pevném místě (dále jen 
"zvláštní ceny") 

Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

  O2 Czech Re-
public a.s. (1) 

 

ČTÚ by měl uvést do podmínek výběrového ří-
zení na poskytování univerzální služby zvlášt-
ních cenových plánů, že plnění této povinnosti 
zároveň naplňuje povinnost poskytování speci-
álního 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 uni-
verzální služby zvláštní cenové plány pozitivně 
hodnotí vyhodnocení ČTÚ, jak ve věci vypuštění 
nesprávně stanoveného zvláštního (univerzál-
ního) tarifu, tak ve věci propojení univerzální 
služby SKZ a univerzální 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 poža-
davek § 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 

Vysvětleno. 

 

Tuto podmínku hodlal a nadále hodlá ČTÚ zařadit 
do vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele 
zvláštních cen do kapitoly 6. Požadavky na plnění 
Povinnosti, a to ve znění, jak je uvedena na 
konci písmene l) nově konzultovaného záměru. 
Tedy: 

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

 

Stejně tak hodlal a nadále hodlá ČTÚ zařadit ob-
dobnou podmínku do vyhlášení výběrového řízení 
na poskytovatele speciálních koncových zařízení.  

Obě výběrová řízení hodlá ČTÚ vyhlásit ve stejném 
časovém období, nicméně povede je jako samo-
statná správní řízení. Texty budou formulovány 
tak, aby podmínky byly v tomto směru dostatečně 
jasné. 
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

vyhlášení výběrového řízení, jak navrhujeme. Obě 
výběrová řízení by měla být také vyhlašována ve 
stejném čase a následně vyhodnocována ve stej-
ném čase i plnění povinností pro oprávněné 
osoby.  

Tato opatření vedoucí k vyššímu provázání povin-
nosti poskytování univerzální služby SKZ a zvlášt-
ních cenových plánů podpoří funkčnost a efekti-
vitu 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 zá-
sadní. 

  T-Mobile 
Czech Repub-
lic a.s. (2) 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY  

S ohledem na vývoj ekonomické situace v České 
republice rozumí společnost T-Mobile potřebě 
státu adresovat tíživou ekonomickou situaci mnoha 
obyvatel právě konceptem univerzální služby v 
sektoru elektronických komunikací. Přesto vidíme 
v současné stavu přípravy podkladů pro poskyto-
vání zvláštních cen pro osoby se zvláštními sociál-
ními potřebami výrazné komplikace, především v 
chybějící právní úpravě.  

V současné době je v meziresortním připomínko-
vém řízení návrh novely zákona č. 127/2005 sb., o 
elektronických komunikacích a o změně souvisejí-
cích zákonů (dále jen „zákon“), který má řešit právě 
změny v uložení povinnosti poskytovat zvláštní 
ceny pro osoby se zvláštními sociálními potřebami. 

Vysvětleno. 

 

Připomínka směřuje ve své podstatě k návrhu ne-
ukládat povinnost podle zveřejněného záměru 
a zachovat stávající rozhodnutí o povinnosti posky-
tovat zvláštní ceny, dokud nebude k dispozici 
v současné době projednávaná novela zákona 
o elektronických komunikacích. 

ČTÚ upozorňuje, že v současné době je uložena 
povinnost společnosti O2 Czech Republic a.s., a to 
v rozsahu podle zákona o elektronických komuni-
kacích ve znění účinném do 31. 12. 2021. Rozhod-
nutí je platné a účinné do 31. 12. 2022, přičemž zde 
uvedené ani stávající znění zákona o elektronic-
kých komunikací nepřipouští prodloužení platnosti 
rozhodnutí. 
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Nechceme nyní hodnotit tento návrh změny zá-
kona, ale chceme upozornit na nedostatečnou ča-
sovou rezervu, kdy stále není připravená základní 
právní koncepce, přesto již Český telekomunikační 
úřad (dále jen „úřad“) konzultuje záměr uložit tuto 
povinnost (dokonce již podruhé), a tedy vymezuje 
podmínky pro její poskytování. Po změně zákona 
ještě musí dojít ke změně nařízení vlády (č. 
500/2022 o podmínkách poskytování zvláštních 
cen hlasové komunikační služby a služby přístupu 
k internetu osobám se zvláštními sociálními potře-
bami), což jistě také nějaký čas zabere. Po práv-
ních změnách musí nastavit ČTÚ ještě procesní 
pravidla a elektronická rozhraní pro ověřování, zda 
někdo nečerpá podporu opakovaně u jiných posky-
tovatelů. Pro operátory tedy nezbyde prakticky 
žádný čas na implementaci této služby, pokud se 
úřad nerozhodne odložit uložení této povinnosti.  

Společnost T-Mobile upozorňovala již v minulé 
konzultaci na vysoké nároky s administrací opráv-
něnosti nároku žádajících osob. Úřad ve vypořá-
dání připomínek k minulé konzultaci návrhu zá-
měru uložit v rámci univerzální služby povinnost 
poskytovat zvláštní ceny uvedl, že se bude snažit 
o minimalizaci administrativní zátěže v rámci úvah 
o budoucím řešení i v kontextu revize sociálních 
dávek. Protože již existuje návrh novely zákona, 
otevírá se tedy možnost změnit rozsah zmocnění 
úřadu tak, aby mohl provádět administraci opráv-
něnosti nároku žádajících osob, jak bylo úřadem 
slíbeno na jednání se sektorem dne 27. dubna 
2022. Tato změna by vedla ke snížení administra-
tivní zátěže operátorů (tj. ověřování oprávněnosti 

ČTÚ je tedy jednoznačně vázán zákonem 
č. 374/2021 Sb., který v čl. II bodu 13 přechodných 
ustanovení ukládá ČTÚ povinnost uložit do 12 mě-
síců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povin-
nost poskytovat službu podle § 38 odst. 3 zákona 
č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, vyplyne-li na základě pro-
vedeného přezkumu tato potřeba a zároveň musí 
zajistit kontinuitu poskytování dílčí služby zvlášt-
ních cen.  

Je tedy zřejmé, že kdyby v souladu s výše uvede-
ným přechodným ustanovení nepostupoval, porušil 
by tak povinnost vyplývající mu ze zákona a sou-
časně by nezajistit poskytování služby zvláštních 
cen v rozsahu stanoveném aktuálně platným 
a účinným zákonem o elektronických komunika-
cích. Dále je třeba uvést, že ve svém postupu musí 
vycházet z aktuální právní úpravy, jakkoli si je vě-
dom probíhajícího legislativního procesu. Ani ten 
však nesměřuje k takové právní úpravě, která by 
ČTÚ jiný než stávající postup, a tudíž i realizaci zá-
měru, umožňovala. 

ČTÚ uvádí, že v rámci rozhodnutí o uložení povin-
nosti a s tím souvisejících podmínek, které hodlá 
novým rozhodnutím stanovit, vychází už i ze zna-
losti návrhu novely zákona o elektronických komu-
nikacích.  
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

žadatele, uchovávání této identifikace po význam-
nou dobu a zajištění schopnosti prokázat nárok v 
případě kontroly této oprávněnosti ze strany 
úřadu), a tedy jejich větší chuti zúčastnit se výbě-
rového řízení na poskytování zvláštních cen. Došlo 
by tedy k větší nabídce jednotlivých tarifů od více 
poskytovatelů, což by zákazníkům umožnilo vybrat 
si tarif, který jim bude nejvíce vyhovovat.  

Z výše uvedených důvodů navrhujeme: 

1. Provedení změny zákona č. 127/2005 sb., o 
elektronických komunikacích a o změně souvisejí-
cích zákonů a následně i nařízení vlády č. 
500/2022 o podmínkách poskytování zvláštních 
cen hlasové komunikační služby a služby přístupu 
k internetu osobám se zvláštními sociálními potře-
bami, kdy by se oprávněnost osob s nízkými příjmy 
neprokazovala čestným prohlášením, ale byla by 
navázána na jinou sociální dávku a dále by došlo k 
rozšíření pravomoci úřadu tak, aby mohl provádět 
administraci oprávněnosti nároku žádajících osob.   

 Takové řešení by umožnilo efektivní kontrolu 
oprávněnosti žádajících osob a zajistilo nižší admi-
nistrativní zátěž na straně operátorů.  

 Správné a kompletní nastavení podmínek uni-
verzální služby, které zajistí jednoduchost a snad-
nou kontrolovatelnost, jak ze strany operátorů, tak 
státu, a zamezí excesivnímu čerpání prostředků ze 
státního rozpočtu.  

2. Provedení digitalizace systémů používaných pro 
administraci univerzální služby, která by (jak pů-
vodně navrhoval úřad) měla probíhat zásadně 
elektronicky. Jedná se o systém na ověřování 
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

oprávněnosti nároku, evidence uplatněných ná-
roků apod.  

 Je zřejmé, že takovéto řešení nelze časově stih-
nout do začátku roku 2023. Příprava změny zá-
kona a následného nařízení vlády, včetně jejich 
schválení, zabere několik měsíců. Tento čas lze 
ale efektivně využít pro digitalizaci systémů na 
straně úřadu, a také na implementaci na straně 
operátorů (pravděpodobně kromě současného po-
skytovatele univerzální služby). Protože ani operá-
toři nejsou v současné chvíli připraveni na posky-
tování univerzální služby v úřadem navrženém for-
mátu. Pro implementaci na straně společnosti T-
Mobile je nutné znát vstupní parametry, bez kte-
rých nelze s implementací začít. Samotná imple-
mentace následně potrvá minimálně 6 měsíců, což 
je úřadu známo, neboť jsme ho o těchto skutečnos-
tech již několikrát informovali.  

 Pro stát i operátory je velice nehospodárné za-
vádět novou univerzální službu s „manuálním ově-
řováním“ a poté ji následně digitalizovat. Věříme, 
že úřad by měl příkladně zavádět nové služby a 
povinnosti elektronickou cestou tzv. „by de-
sign“!  

3. Hlavní návrh: Zachování současného nastavení 
univerzální služby a teprve po legislativních změ-
nách a digitalizaci systémů rozšířit univerzální 
službu na více služeb a pro další oprávněné osoby 
(tedy osoby s nízkými příjmy). 

  T-Mobile 
Czech Repub-
lic a.s. (3) 

Část Odůvodnění  Neakceptováno. 
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

Úřad v této části uvádí, že: „pokud by během pro-
cesu výběrového řízení či ukládání povinnosti do-
šlo ke změně právní úpravy, a to konkrétně ke 
změně vymezení osob s nízkými příjmy, nebude 
tato změna mít vliv na uložení povinnosti. Tato 
změna by mohla potenciálně ovlivnit pouze změnu 
počtu oprávněných, resp. žádajících osob, nikoli 
věcnou náplň uložené povinnosti. Určený podnika-
tel musí při plnění povinnosti vždy postupovat v 
souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpra-
vou.“   

Společnost T-Mobile vnímá pozitivně snahu o 
změnu právní úpravy tak, aby došlo k vymezení 
osob s nízkými příjmy pomocí některé sociální 
dávky. Nicméně jsme toho názoru, že případná no-
vela zákona nepovede pouze ke změně počtu 
oprávněných osob, ale i ke změně v ověřování ná-
roku žádajících osob, což bude mít vliv na posky-
tovatele služby, především pak na nastavení pro-
cesů prodeje, kontroly oprávněnosti žadatelů o 
slevu a následnému dokládání této oprávněnosti 
úřadu.  

V případě, že by změna zákona (a následně i naří-
zení vlády) proběhla těsně před koncem tohoto 
roku, bude pro operátory velmi obtížné začít posky-
tovat slevy hned od začátku roku 2023. 

Návrh T-Mobile  

Navrhujeme upravit text následovně: „pokud by bě-
hem procesu výběrového řízení či ukládání povin-
nosti došlo ke změně právní úpravy, a to konkrétně 
ke změně vymezení osob s nízkými příjmy a ke 
změně rozsahu zmocnění úřadu, může mít tato 

S ohledem na čl. II bodu 13 přechodných ustano-
vení zákona č. 374/2021 Sb. (viz i vypořádání k při-
pomínce č. 2) není možné odložit účinnost uložení 
povinnosti. 
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Čl., odst., 
písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
jící subjekt 

(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

změna vliv na uložení povinnosti. Tato změna by 
mohla potenciálně ovlivnit změnu počtu oprávně-
ných, resp. žádajících osob, a dále procesy úřadu 
i jednotlivých operátorů. Z tohoto důvodu je možné 
odložení uložení povinnosti na 6 měsíců od účin-
nosti právní úpravy.“ 

  T-Mobile 
Czech Repub-
lic a.s. (4) 

Část Podmínky, které Úřad hodlá stanovit v 
rámci plnění povinnosti zvláštních cen, bod a)  

Úřad v prvním odstavci bodu a) navrhuje, aby byl 
umožněn výběr cen nebo cenových plánů formou 
cenového zvýhodnění ve výši podle Nařízení na 
všechny jím poskytované služby, tarify a balíčky 
služeb.  

Z důvodu možné dezinterpretace této textace, by-
chom úřad rádi požádali o vysvětlení, co je myš-
leno textem: „všechny jím poskytované služby, ta-
rify a balíčky služeb“. Například u internetového při-
pojení jsou kromě základní služby poskytovány i 
služby IP adresy nebo pronájmu koncového zaří-
zení. Má se sleva vztahovat i na tyto služby? Dále 
není zřejmé, co je v tomto kontextu myšleno balíč-
kem služeb (např. přístup k internetu a IP adresa?).  

Dále bychom chtěli požádat o vysvětlení, zda má u 
mobilních služeb cenové zvýhodnění ve výši 200,- 
Kč dopad na výpočet tzv. „EU capu“.   

Návrh T-Mobile  

Navrhujeme doplnit vysvětlení k výše uvedeným 
dotazům. 

Vysvětleno. 

 

V připomínce uvedeným textem „všechny jím po-
skytované služby, tarify a balíčky služeb“ má ČTÚ 
na mysli uložení povinnosti tak, aby bylo cenové 
zvýhodnění poskytnuto 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 pev-
ném místě, včetně připojení potřebného pro 
využívání služby, 

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

Současně musí být poskytnuto cenové zvýhodnění 
na všechny takové kombinace služeb, které zahr-
nují alespoň jednu z výše uvedený služeb. Tyto 
kombinace jsou označovány jako balíčky a zpravi-
dla je jejich cena stanovena (minimálně částečně) 
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Připomínku-
jící subjekt 
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jako tarif za určité období. Cenové zvýhodnění 
musí být na celkovou cenu balíčku. 

 

Cenové zvýhodnění ve výši 200,- u mobilních slu-
žeb nemá dopad na výpočet tzv. „EU capu“. Vzhle-
dem k tomu, že cenové zvýhodnění ve výši 200 Kč 
mění pouze mechanismus úhrady za služby posky-
tované dotčenými podnikateli, nikoliv celkovou výši 
cen, resp. příjmů, které za ně podnikatel obdrží, 
nemá tento mechanismus žádný vliv na postupy 
uplatňované při poskytování mezinárodního roa-
mingu dle pravidel stanovených orgány EU, tedy 
ani na stanovení „EU capu“. 

 

Text výběrového řízení bude formulován tak, aby 
byla povinnost a její rozsah v tomto smyslu jasná. 

  T-Mobile 
Czech Repub-
lic a.s. (5) 

Část Podmínky, které Úřad hodlá stanovit v 
rámci plnění povinnosti zvláštních cen, bod g)  

V bodě g) je uvedeno: „Za účelem zamezení zneu-
žití povede Úřad seznam osob využívajících 
zvláštní cenu a / nebo dílčí službu podle § 38 odst. 
2 písm. c) Zákona v případě, že bude povinnost 
uložena více než jednomu poskytovateli.  

V případě, že Úřad vede seznam osob, je poskyto-
vatel povinen ověřovat před poskytnutím zvlášt-
ních cen oprávněnost nároku oprávněné osoby na 
základě přístupu do seznamu osob vedeného Úřa-
dem.“.   

Z textu není zřejmé, zda tento „seznam“ bude ve-
den online formou, aby poskytovatelé služeb mohli 

Akceptováno ve smyslu připomínky, vysvět-
leno. 

 

ČTÚ připravuje příslušný informační systém, který 
bude funkci seznamu osob plnit s tím, že informace 
ze seznamu bude mít poskytovatel služby zvlášt-
ních cen případně speciálního tarifu podle § 43 
odst. 2 písm. b) zákona o elektronických komuni-
kacích k dispozici v reálném čase, když smyslem 
tohoto seznamu je zamezení násobného čerpání 
cenového zvýhodnění. 

Text připravovaného výběrového řízení bude při-
praven v souladu s výše uvedeným vysvětlením. 
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písm., bod 

Původní text 
návrhu 

Připomínku-
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(poř. č. připo-
mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

v reálném čase ověřit, zda mohou dotyčnému ža-
dateli slevu poskytnout. Protože je tato forma ne-
zbytná pro zabránění zneužití poskytování této 
dílčí služby (poskytnutí slevy u více poskytovatelů), 
považujeme za vhodné do Návrhu tuto skutečnost 
uvést.  

Návrh T-Mobile  

Navrhujeme upravit text následovně: „Za účelem 
zamezení zneužití povede Úřad seznam osob vyu-
žívajících zvláštní cenu a / nebo dílčí službu podle 
§ 38 odst. 2 písm. c) Zákona v případě, že bude 
povinnost uložena více než jednomu poskytovateli. 
Tento seznam bude přístupný online a bude umož-
ňovat posílání a získávání informací v reálném 
čase.“ 

  T-Mobile 
Czech Repub-
lic a.s. (6) 

Část Podmínky, které Úřad hodlá stanovit v 
rámci plnění povinnosti zvláštních cen, bod i)  

Bod i) zní: „seznam oprávněných osob, které uplat-
nily nárok na zvláštní cenu, byl předkládán Úřadu 
do dvacátého dne následujícího měsíce po ukon-
čení každého kalendářního čtvrtletí pro účely kon-
troly oprávněnosti osob čerpajících zvláštní cenu v 
daném čtvrtletí“. V případě, že bude zavedena on-
line databáze (seznam osob využívajících zvláštní 
cenu viz bod g) Návrhu), kam budou operátoři uvá-
dět jednotlivé oprávněné osoby, kterým poskytují 
zvláštní ceny, se jeví vedení dalšího seznamu jako 
nadbytečné.   

Návrh T-Mobile  

Navrhujeme vypustit celý bod i). 

Vysvětleno. 

 

ČTÚ hodlá povinnost poskytovatele předávat ČTÚ 
relevantní údaje upravit ve vyhlášení výběrového 
řízení na poskytovatele zvláštních cen tak, že se 
bude lišit pro případy, kdy ČTÚ seznam povede 
nebo nikoli, odděleně do kapitoly 6. Požadavky na 
plnění Povinnosti. Povinnost předávat ČTÚ údaje 
čtvrtletně se bude vztahovat pouze k situaci, kdy by 
ČTÚ předmětný seznam nevedl.  

 



10/12 
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Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

  Vodafone 
Czech Repub-
lic a.s. (7) 

Možnost uložit povinnost zvláštních cen i jiným 
podnikatelům, než kteří poskytují dílčí služby 
dle § 38 odst. 2 písmena a) a b).  

Podle § 38 odst. 3 zákon a o elektronických komu-
nikacích (ZEK) má ČTÚ uložit povinnost poskyto-
vatelům poskytujícím dílčí služby dle § 38 odst. 2 
písmena a) nebo b), tj. hlasovou službu nebo 
službu přístupu k internetu v pevném místě. Na str. 
5 Závěrů je uvedeno, kdo se bude moci výběro-
vého řízení zúčastnit – a ČTÚ zde uvádí i poskyto-
vatele pouze mobilních hlasových služeb nebo mo-
bilních služeb přístupu k internetu. Tuto připomínku 
jsme vznesli i v předchozí konzultaci, přičemž vy-
pořádání se podle našeho názoru zakládá na ne-
správné interpretaci znění zákona. ČTÚ se odka-
zuje na slova „a to nejen v pevném místě“ v usta-
novení § 38 odst. 3 ZEK a spojuje je s poskytova-
telem, kterému může být uložena povinnost. Dle 
našeho přesvědčení však text zákona jasně tato 
slova vztahuje na služby, které mohou být nabí-
zeny za zvláštní ceny, nikoliv na identifikaci podni-
katele, kterému může být uložena povinnost 
zvláštní ceny poskytovat. Považujeme za důležité 
na tuto věc upozornit, neboť souvisí s otázkou zá-
konnosti úhrad prováděných ze státního rozpočtu. 

Vysvětleno. 

 

ČTÚ zde odkazuje na vypořádání obdobné, byť ne 
zcela totožné připomínky v rámci veřejné konzul-
tace zde. 

K nyní uplatněné připomínce pak ČTÚ uvádí, že 
povinnost poskytovat zvláštní ceny se vztahuje ne-
jen na službu v pevném místě, ale i na službu mo-
bilní. Měl by mít možnost ji uložit podnikateli, který 
poskytuje právě mobilní hlasovou službu nebo mo-
bilní službu přístupu k internetu a nikoli jen podni-
kateli, který poskytuje i hlasovou službu v pevném 
místě nebo službu přístupu k internetu v pevném 
místě. V případě přistoupení na výklad společnosti 
Vodafone Czech Republic a.s. by již před vyhláše-
ním výběrového řízení omezil možnost přihlásit se 
většímu počtu poskytovatelů služeb, což je u této 
dílčí služby nežádoucí. 

 

  Vodafone 
Czech Repub-
lic a.s. (8) 

Nová právní úprava  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo 5. 8. 
2022 do meziresortního připomínkového řízení ná-
vrh novely ZEK, která se týká primárně právě 
změny úpravy poskytování zvláštních cen. Ačkoliv 
návrh v definici osob s nízkými příjmy pravděpodně 

Uvedené sdělení společnosti Vodafone Czech Re-
public a.s. není připomínkou ke konzultovanému 
záměru, přesto se k němu ČTÚ vyjadřuje. 

ČTÚ si je těchto skutečností vědom a v rámci své 
činnosti bere rozsah a obsah připravované novely 
zákona o elektronických komunikacích přiměřeně 
v úvahu, když je při postupu při ukládání povinnost 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat/obrazky/vyporadanipripominekzvlastniceny.pdf
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mínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

získá širokou podporu a předpokládá účinnost 
nové právní úpravy od 1. 1. 2023, legislativní pro-
ces může být delší. V této souvislosti máme za to, 
že by ČTÚ při přípravě podmínek chystaného vý-
běrového řízení na poskytovatele zvláštních cen 
měl důkladně zvážit možnosti vyhnout se riziku, že 
by poskytovatel byl povinen nabízet zvláštní ceny 
pro osoby s nízkými příjmy po krátkou dobu v jed-
nom režimu (čestné prohlášení) a následně posky-
tování změnit na jiný režim (příspěvek na živobytí). 
Případná změna režimu krátce po zahájení posky-
tování zvláštních cen pro osoby s nízkými příjmy 
bude mít velmi pravděpodobně negativní dopad na 
vnímání těchto osob, a také potenciální zájemci o 
účast ve výběrovém řízení na poskytovatele zvlášt-
ních cen budou svou účast zvažovat i z hlediska 
potřeby nastavit pro takovou specifickou situaci 
procesy a možných negativních dopadů na ně. 

vázán aktuálně platným a účinným zněním zákona 
o elektronických komunikacích. 

  O2 Czech Re-
public a.s. (sta-
noviska a ná-
zory) 

Upozorňujeme, že ČTÚ musí zachovat uplat-
nění cenového zvýhodnění na předplacené 
karty jako dobrovolné. Vzhledem k úplně jinému 
systému platby za služby v případě předplace-
ných karet je pravděpodobné, že případnou imple-
mentaci řešení pro tyto služby není možné stih-
nout do předpokládaného termínu uložení povin-
nosti poskytování univerzální služby. 

 

 V neposlední řadě pozitivně vnímáme vy-
jádření ČTÚ ve vypořádání připomínek k původ-
nímu návrhu záměru uložení univerzální služby 
k aplikaci bezpečnostních a obchodních politik 
v souladu s všeobecnými obchodními podmín-
kami, které v krajním a odůvodněném případě 

Vysvětleno. 

ČTÚ měl a nadále má záměr, umožnit uplatnění 
cenového zvýhodnění i na předplacené karty nikoli 
jako povinné, ale jako dobrovolné.  
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Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

umožňují odmítnutí poskytování či poskytnutí 
služby elektronických komunikací jako takové. 
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