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Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 
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Vážený pane xxxxxxxxxxxx, 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) obdržel dne 20. října 2022 Vaši žádost 
o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

K Vašemu prvnímu dotazu, zda má Úřad k dispozici historické seznamy telefonních budek 
a jiných veřejných telefonů včetně data jejich postupného rušení Úřad uvádí, že takovými seznamy 
nedisponuje. Pro úplnost a předejití nedorozumění Úřad uvádí, že disponovat takovou informací 
mu žádný právní předpis neukládá ani neukládal, ke svým činnostem Úřad takovou informaci 
nepotřeboval a zákon č. 106/1999 Sb. povinnost vytváření nových informací nezakládá (k tomu 
srov. § 2 odst. 4 tohoto zákona). 
 

Nad rámec dotazu Úřad níže zasílá odkaz na webovou stránku, na které je možné dohledat 
ty veřejné telefonní automaty, případně veřejné telefonní stanice, které byly poskytovány v rámci 
univerzální služby podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění účinném do 31. 12. 2021, a to v obdobích uložení této povinnosti postupně od roku 2006.  
 

Dílčí služba podle § 38 odst. 2 písm. e) | Český telekomunikační úřad (ctu.cz) 
 

Na následujícím odkazu jsou pak uvedeny důvody, proč již od 1. ledna 2021 nebyla 
předmětná povinnost v rámci univerzální služby uložena. 
 
VÝZVA k uplatnění připomínek k záměru neuložit v rámci univerzální služby povinnost poskytovat 
dílčí službu služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků 
umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) Zákona | 
Český telekomunikační úřad (ctu.cz) 
 

Všechny ostatní veřejné telefonní automaty, které nejsou výslovně uvedeny v excelových 
přílohách na jednotlivých odkazech na uvedené webové stránce Úřadu, byly provozovány 
komerčně společností O2 Czech Republic a.s. a jejich seznam Úřad nemá k dispozici. Pokud 
o takový seznam máte zájem, Úřad doporučuje obrátit se na přímo na společnost O2 Czech 
Republic a.s. 

https://www.ctu.cz/dilci-sluzba-podle-ss-38-odst-2-pism-e
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-dilci
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-dilci
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-dilci
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-dilci
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Co se týče druhého dotazu lze uvést, že problematika univerzální služby spadá v rámci 

Úřadu do kompetence odboru regulace komunikačních činností a poštovních služeb.  
 

S pozdravem 
 

v z. Ing. Kamil Popelář 

Ing. Hana Hankiewiczová 
ředitelka odboru regulace komunikačních činností  

a poštovních služeb 

 


	Text1
	Text2
	Text3
	Text4
	Text5
	Text6
	Text7
	Text8
	Text9
	Text10

		2022-11-01T10:00:34+0100




