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NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI 

Upravený záměr 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), a to nejen v 

pevném místě. 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Obchodní firma: Vodafone Czech Republic a.s. 

IČ: 25788001 

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Piškula, manažer pro regulační záležitosti, 777 123 315, petr.piskula@vodafone.com 

 

 

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ 

Tato verze neobsahuje obchodní tajemství ani žádné další důvěrné informace. 

 

 

 

Praha, 10. 8. 2022 
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Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) dne 27. 7. 2022 na diskusním místě zveřejnil pod čj. ČTÚ-23 344/2022-610 

upravený záměr uložit povinnosti podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích 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 (dále jen „Záměr“) a stanovil lhůtu 10 pracovních dnů k zaslání připomínek. Společnost 

Vodafone vítá možnost se k Záměru vyjádřit a níže zasílá své komentáře a připomínky. 

 

 

Připomínky a komentáře společnosti Vodafone 

Společnost Vodafone vítá především rozhodnutí ČTÚ upustit od uložení povinnosti poskytovat speciální univerzální tarif. 

K aktuálnímu návrhu máme pouze dva následující komentáře. 

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 komunikacích (ZEK) má ČTÚ uložit povinnost poskytovatelům 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 výběrového řízení zúčastnit – a ČTÚ zde uvádí i poskytovatele pouze mobilních 

hlasových služeb nebo mobilních služeb přístupu k internetu. Tuto připomínku jsme vznesli i v předchozí konzultaci, 

přičemž vypořádání se podle našeho názoru zakládá na nesprávné interpretaci znění zákona. ČTÚ se odkazuje na slova „a 

to nejen v pevném místě“ v ustanovení § 38 odst. 3 ZEK a spojuje je s poskytovatelem, kterému může být uložena 

povinnost. Dle našeho přesvědčení však text zákona jasně tato slova vztahuje na služby, které mohou být nabízeny za 

zvláštní ceny, nikoliv na identifikaci podnikatele, kterému může být uložena povinnost zvláštní ceny poskytovat. 

Považujeme za důležité na tuto věc upozornit, neboť souvisí s otázkou zákonnosti úhrad prováděných ze státního 

rozpočtu. 

 

Nová právní úprava 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo 5. 8. 2022 do meziresortního připomínkového řízení návrh novely ZEK, která 

se týká primárně právě změny úpravy poskytování zvláštních cen. Ačkoliv návrh v definici osob s nízkými příjmy 

pravděpodně získá širokou podporu a předpokládá účinnost nové právní úpravy od 1. 1. 2023, legislativní proces může být 

delší. V této souvislosti máme za to, že by ČTÚ při přípravě podmínek chystaného výběrového 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 jednom režimu (čestné prohlášení) a následně poskytování změnit na jiný režim 

(příspěvek na živobytí). Případná změna režimu krátce po zahájení poskytování 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 zvláštních cen budou svou účast zvažovat i z hlediska potřeby nastavit pro takovou specifickou 

situaci procesy a možných negativních dopadů na ně.  
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