
 
 

 

 Praha 20. července 2011 
 čj. ČTÚ-51 794/2011-611 
 
 
 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle 
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s bodem 10 čl. II (Přechodná ustanovení) zákona č. 153/2010 Sb., 
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony, na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 
zákona o elektronických komunikacích, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) 
bod 2 zákona o elektronických komunikacích a k provedení § 49 odst. 7 zákona  
o elektronických komunikacích, ve znění účinném do dne účinnosti zákona č. 153/2010 Sb. 
(dále jen „zákon“), vydává 
 
 
 

opatření obecné povahy č. OOP/19/07.2011-12, 
kterým se stanoví procentní podíly výnosů  

za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona 
za rok 2009 

 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

  

Toto opatření obecné povahy stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb 
uvedených v § 49 odst. 5 zákona jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování 
služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona všech plátců v daném zúčtovacím období. 

 
Článek 2 

Stanovení procentních podílů výnosů plátců  
na celkových výnosech 

 

Pro zúčtovací období kalendářního roku 2009 se stanoví procentní podíly výnosů 
podle § 49 odst. 7 zákona z celkových výnosů ve výši 117 866 228 tis. Kč takto: 
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 Poř. 
číslo Plátce IČ  Procentní 

podíl  

a b c d 
1 ABAK, spol. s r.o. 40763153 0,01543
2 AB-NET s.r.o. 25581805 0,00915
3 ADV Computers s.r.o. 25276018 0,00883
4 AIRWAYNET a.s. 61058068 0,01283
5 AIRWEB, spol. s r.o. 26385481 0,01341
6 Alberon Letohrad s.r.o. 27461289 0,00924
7 Aston com s.r.o. 26915588 0,01152
8 ATC RESLER spol. s r.o. 25954792 0,01018
9 AVONET, s.r.o. 25322478 0,04241

10 BAJA Group s.r.o. 27781755 0,00935
11 BKS Capital Partners a.s. 1) 27574016 0,04100
12 Blue4.cz s. r. o. 2) 27461254 0,01819
13 BT Global Česká republika s.r.o. 26209101 0,04384
14 BT Limited, organizační složka 70802025 0,39284
15 CASABLANCA INT s.r.o. 25079832 0,10996
16 CentroNet, a.s. 26165473 0,02187
17 CERBEROS s.r.o. 3) 27071324 0,01705
18 COMA s.r.o. 47471557 0,10596
19 COPROSYS a.s. 45534152 0,05112
20 Coprosys NeTron, s.r.o. 25864980 0,01368
21 Coprosys-LVI s.r.o. 27304230 0,01366
22 ČD - Telematika a.s. 61459445 0,19548
23 České Radiokomunikace a.s. 27444902 1,17262
24 Český bezdrát s.r.o. 25902415 0,01389
25 ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 0,77844
26 Dat, s.r.o. 25521233 0,01973
27 Dial Telecom, a.s. 28175492 0,35533
28 Dragon Internet a.s. 27237800 0,04327
29 Družstvo EUROSIGNAL 26461129 0,01374
30 E consulting s.r.o. 25595393 0,00864
31 ELEKTRO S – Štěpánek s.r.o. 25244086 0,00858
32 EMEA s.r.o. 26898101 0,02717
33 ERKOR, spol. s r. o. 47472995 0,02574
34 ERKOR OSTRAVA, s.r.o. 27467163 0,00965
35 ERKOR OLOMOUC, s.r.o. 4) 27466442 0,01329
36 Euphony Czech Republic a.s 5) 27645690 0,12498
37 Faster CZ spol. s r.o. 60722266 0,03450
38 FOFRNET spol. s r.o. 25835548 0,01661
39 FORTECH, spol. s r.o. 48155811 0,03999
40 Freebone s.r.o. 25503286 0,00965
41 GEMNET s.r.o. 27663752 0,01169
42 GiTy,a.s. 6) 25302400 0,12928
43 GRAPE SC, a.s. 25708783 0,02902
44 GREPA Networks s.r.o. 25492900 0,01079
45 GTS NOVERA s.r.o. 7) 61058904 4,33099
46 ha-vel internet s.r.o. 25354973 0,07604
47 HERMOD, a.s. 28242963 0,01076
48 IJC, s.r.o. 8) 26762544 0,01202
49 INet Home Cz, s.r.o. 27136108 0,01972
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 Poř. 
číslo Plátce IČ  Procentní 

podíl  

a b c d 
50 Internet Expert s.r.o. 28562704 0,00917
51 INTERNET Pb,spol. s r.o. 25729934 0,02072
52 INTERNEXT 2000, s.r.o. 25352288 0,03561
53 IPEX a.s. 45021295 0,04166
54 Jan Rýznar 46101802 0,01658
55 JaroNet s.r.o. 26969866 0,01127
56 JHComp s.r.o. 26051362 0,01283
57 Jiří Doležal 66028990 0,01128
58 Jiří Ouda 18379575 0,01291
59 Josef Bartoň 43609449 0,00895
60 Kabelová televize Kadaň, a.s. 46709584 0,01426
61 Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. 60318988 0,01248
62 Kabelová televize Přerov, a.s. 9) 47672099 0,03729
63 Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. 10) 48394980 0,02928
64 LAM plus s.r.o. 25129619 0,02149
65 LICA s.r.o. 47542756 0,00999
66 M.NET Studénka s.r.o. 27809927 0,01351
67 Marta Krmelová 70046859 0,01690
68 Master Internet, s.r.o. 26277557 0,02446
69 MAXPROGRES, s.r.o. 25307126 0,02445
70 Metropolitní s.r.o. 48172481 0,01040
71 Mikenopa a.s. 26467704 0,02263
72 miniTEL s.r.o. 27718808 0,03965
73 MIRAMO spol. s r.o. 43960987 0,01656
74 MobilKom, a.s. 48171000 0,37520
75 Mopos Communications, a.s. 26222396 0,01649
76 M - SOFT, spol. s r.o. 49434853 0,02694
77 NECOSS s.r.o. 26074915 0,01168
78 Net-Connect s.r.o. 27735052 0,01567
79 NetDataComm, s.r.o. 26923386 0,02286
80 NEW TELEKOM, spol. s r.o. 26690471 0,04501
81 NWT Computer s.r.o. 11) 63469511 0,02750
82 OMEGA plus Chrudim s.r.o. 27525139 0,01679
83 OMEGA tech s.r.o. 25931890 0,00849
84 OrbisNet, s.r.o. 26862531 0,01880
85 OVANET a.s. 25857568 0,04728
86 OXID Networks s.r.o. 26890950 0,01284
87 Pe3ny Net s.r.o. 27252183 0,01057
88 Petr Golasovský 73188905 0,01189
89 PODA a.s. 25816179 0,08070
90 POHODA - SERVIS spol. s r.o. 62497901 0,01353
91 Radim Pytela 10106456 0,01008
92 RETE internet, s.r.o. 26404524 0,01436
93 RIO Media a.s. 28216733 0,22578
94 Roman Mařík 67605516 0,00967
95 SATT a.s. 60749105 0,01699
96 Sauron CZ s.r.o. 25247841 0,01132
97 SELECT SYSTEM, s.r.o. 25382292 0,01423
98 SELF servis, spol. s r.o. 18826016 0,09528

 3/9  



 Poř. 
číslo Plátce IČ  Procentní 

podíl  

a b c d 
99 SilesNet s.r.o. 25392280 0,01519
100 SkyNet, a.s. 25346687 0,07472
101 Sloane Park Property Trust, a.s. 12) 25036459 0,23035
102 SMART Comp. a.s. 25517767 0,10340
103 SOFTEX NCP, s.r.o. 62243608 0,01443
104 STARNET, s.r.o. 26041561 0,04680
105 SychrovNET s.r.o. 26827921 0,00861
106 TaNET West s.r.o. 26378191 0,01521
107 TC servis, s.r.o. 25533673 0,01437
108 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 13) 60193336 44,60492
109 TERMS a.s. 14499037 0,02796
110 TKR Jašek, s.r.o. 25385780 0,01418
111 T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 25,79807
112 TMT CZECH a.s. 26071649 0,14002
113 TS-Data, s.r.o. 28498313 0,01735
114 TS-Voice, s.r.o. 28498381 0,01283
115 T-Systems Czech Republic a.s. 61059382 0,09326
116 Unient Communications, a.s. 63078171 0,05099
117 UPC Česká republika, a.s. 00562262 1,73159
118 VBC CZECH s.r.o. 26783801 0,02270
119 VIAVOX, s.r.o. 27677681 0,04239
120 VIDEON Networking s.r.o. 26295954 0,01522
121 VIVO CONNECTION, spol. s r.o. 26900696 0,01342
122 Vodafone Czech Republic a.s. 25788001 16,01804
123 VOLNÝ, a.s. 63080150 0,64607
124 WIA spol. s r.o. 26703297 0,04306
125 WMS s.r.o. 48289957 0,01200
126 WOLFSTEIN s.r.o. 27080552 0,02544

 
 
Vysvětlivky: 
 

1) Společnost BKS Capital Partners a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Nej TV a.s. ke dni 
1. ledna 2010. 

2) U společnosti Blue4.cz s. r. o. došlo ke změně právní formy a obchodní firmy na EDERA Group a.s. ke dni 
26. dubna 2010. 

3) Společnost CERBEROS s.r.o. vstoupila do likvidace ke dni 27. ledna 2011 a název se změnil na  
CERBEROS s.r.o. v likvidaci. 

4) U společnosti ERKOR OLOMOUC, s.r.o. došlo ke změně obchodní firmy na HK ERKOR NET s.r.o. ke dni  
1. dubna 2011. 

5) U společnosti Euphony Czech Republic a.s. došlo ke změně obchodní firmy na LIVE TELECOM a.s. ke dni  
1. června 2010. 

6) U společnosti GiTy,a.s. došlo ke změně obchodní firmy na GiTy, a.s. (vložena mezera) ke dni 10. září 2010. 
7) U společnosti GTS Novera s.r.o. došlo ke změně obchodní firmy na GTS Czech s.r.o. ke dni 1. října 2010. 
8) U společnost IJC, s.r.o. došlo ke změně obchodní firmy na METRONET s.r.o. ke dni 24. května 2010. 
9) Společnost Kabelová televize Přerov, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností Nej TV a.s. ke 

dni 1. ledna 2010. 
10) U společnosti Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. došlo ke změně obchodní firmy na Nej TV  

Broadcasting s.r.o. ke dni 1. září 2010. 
11) U společnosti NWT Computer s.r.o. došlo ke změně právní formy a obchodní firmy na NWT a.s. ke dni  

1. září 2010. 
12) Společnost Sloane Park Property Trust, a.s. zanikla bez likvidace fúzí sloučením se společností UPC Česká 

republika, a.s. ke dni 1. července 2011. 
13) U společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. došlo ke změně obchodní firmy na Telefónica Czech 

Republic, a.s. ke dni 16. května 2011. 
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Článek 3 

Účinnost 
 

Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění 
v Telekomunikačním věstníku. 
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Odůvodnění 

 

Při vydání opatření obecné povahy postupoval Úřad podle bodu 10 čl. II (přechodná 
ustanovení) zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Na 
základě tohoto přechodného ustanovení se práva a povinnosti Úřadu, poskytovatelů 
univerzální služby a plátců na účet univerzální služby při poskytování univerzální služby a 
stanovování, vybírání a vymáhání plateb na účet univerzální služby za zúčtovací období 
skončené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 153/2010 Sb. řídí zákonem o 
elektronických komunikacích a jeho prováděcími předpisy, ve znění účinném do 30. června 
2010. 

S ohledem na výše uvedené Úřad vydává k provedení § 49 odst. 7 zákona opatření, 
kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 
zákona jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování těchto služeb všech plátců 
v zúčtovacím období, kterým je kalendářní rok 2009. 

Na krytí čistých nákladů jsou povinni přispívat plátci, což jsou podle § 49 odst. 5 
zákona podnikatelé, poskytující na území České republiky v zúčtovacím období propojení 
a přístup k veřejně dostupné síti elektronických komunikací, veřejně dostupnou telefonní 
službu, službu pronájmu okruhů, službu přístupu k internetu nebo jinou veřejně dostupnou 
datovou službu, bez ohledu na to, zda mají na území České republiky sídlo nebo nikoliv.  

Na základě ustanovení § 49 odst. 6 zákona, podle kterého se za plátce nepovažuje 
podnikatel, jehož výnosy v zúčtovacím období z poskytování veřejně dostupné telefonní 
služby, služby přístupu k internetu nebo jiné veřejně dostupné datové služby jsou v souhrnu 
nižší než 10 000 000 Kč, byly do výpočtu zařazeny pouze podnikatelé uvedení v článku 2 
tohoto opatření, kteří mají výnosy vyšší nebo rovny 10 000 000 Kč. 

Pro účely tohoto opatření se rozumí celkovými výnosy součet výnosů plátců 
za služby, které jsou uvedeny v § 49 odst. 5 zákona. Podíly výnosů se pro účely tohoto 
opatření rozumí podíly výnosů jednotlivých podnikatelů na výše definovaných celkových 
výnosech.  

Při stanovení okruhu podnikatelů Úřad vycházel z evidence podnikatelů, která je 
vedena Úřadem podle § 14 odst. 3 zákona.  

Úřad oslovil celkem 1448 podnikatelů, kteří podle § 13 zákona oznámili podnikání 
v elektronických komunikacích a jejichž oznámená a v rozhodujícím období vykonávaná 
činnost odpovídala rozsahu služeb podle § 49 odst. 5 zákona. Od těchto podnikatelů si 
Úřad vyžádal podle § 115 zákona informace, údaje a podklady nezbytné pro stanovení výše 
platby na účet univerzální služby. Zaslané podklady sloužily k výpočtu procentního podílu 
výnosů jednotlivých poskytovatelů na celkových výnosech z níže uvedených služeb 
elektronických komunikací a následně k výpočtu příspěvku ke krytí čistých nákladů 
vzniklých poskytovateli univerzální služby v roce 2009. 

Tam, kde vznikly pochybnosti o údajích, Úřad provedl v souladu s § 115 odst. 5 
zákona státní kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle § 115 odst. 1 až 3 
uvedeného zákona. Při kontrole Úřad postupoval v souladu s § 113 zákona podle zákona 
č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

Do výnosů z poskytování služeb přístup k veřejně dostupné síti elektronických 
komunikací, veřejně dostupná telefonní služba, služba pronájmu okruhů, služba přístupu 
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k internetu nebo jiná veřejně dostupná datová služba Úřad zahrnul tržby z prodeje těchto 
služeb účtované v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v kalendářním roce 2009. Úřad požadoval od oslovených podnikatelů jednotlivé 
druhy výnosů, včetně tržeb souvisejících s následujícími službami elektronických komunikací 
v členění: 

Propojení: 

- velkoobchodní tržby za provoz originovaný v síti operátora, včetně tržeb za přístup 
ke službám (např. s vyjádřenou cenou, se sdílenými náklady, na účet volaného – 
zelené linky),  

- velkoobchodní tržby za provoz terminovaný v síti operátora, 
- velkoobchodní tržby za tranzit, 
- velkoobchodní tržby za pronájem okruhů za účelem propojení, 
- velkoobchodní tržby za přenesení čísla. 

V jednotlivých položkách jsou zahrnuty také tržby za roaming, za dial-up, za virtuální volací 
karty, za SMS a MMS. 

Přístup k veřejné síti elektronických komunikací: 

- velkoobchodní tržby za zpřístupnění účastnického kovového vedení, plný i sdílený 
přístup,  

- velkoobchodní tržby za kolokaci, 
- ostatní tržby za služby a činnosti v rámci přístupu, které nejsou obsaženy v jiných 

položkách tržeb za přístup k veřejné síti elektronických komunikací. 

Veřejně dostupná telefonní služba: 

- maloobchodní tržby za zřízení, přeložení, převod a zrušení účastnických přípojek,   
- maloobchodní tržby za používání účastnických přípojek,  
- maloobchodní tržby za aktivaci a reaktivaci mobilních stanic a služeb (např. SIM 

karty), 
- maloobchodní tržby od účastníků nebo koncových uživatelů pevných sítí za volání,  
- maloobchodní tržby od účastníků nebo koncových uživatelů mobilních sítí za volání,  
- maloobchodní tržby za přenesení čísla, 
- maloobchodní tržby za přeprodej telefonních služeb, 
- ostatní maloobchodní tržby za veřejně dostupnou telefonní službu (např. tržby 

za podrobné vyúčtování a další doplňkové služby). 
Zahrnuje i veřejně dostupnou telefonní službu poskytovanou prostřednictvím technologie 
VoIP. 

Služba pronájmu okruhů:  

- velkoobchodní tržby za pronájem okruhů (bez okruhů za účelem propojení), 
- maloobchodní tržby za pronájem okruhů, 
- tržby za přeprodej pronájmu okruhů. 

Služba přístupu k internetu: 

- velkoobchodní tržby za službu přístupu k internetu, včetně tržeb za zřízení, 
- maloobchodní tržby za službu přístupu k internetu, včetně tržeb za zřízení,  
- tržby za přeprodej přístupu k internetu, 
- tržby za dial-up. 

Jiná veřejně dostupná datová služba: 

- maloobchodní tržby za krátké textové zprávy (SMS),  
- maloobchodní tržby za multimediální zprávy (MMS),  
- maloobchodní tržby za přenos hlasu prostřednictvím internetového protokolu (VoIP), 
- ostatní maloobchodní tržby za jiné veřejně dostupné datové služby,  
- velkoobchodní tržby za přenos dat, 
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- přeprodej datových služeb. 

Ostatní činnosti elektronických komunikací: 

- tržby a výnosy za ostatní činnosti v oblasti elektronických komunikací, které nebyly 
zahrnuty do předchozích řádků (např. šíření rozhlasového a televizního signálu). 

Ostatní činnosti podnikatelského subjektu: 

- tržby a výnosy za ostatní činnosti v rámci podniku, vč. mimořádných a finančních 
výnosů (např. webhosting, domény, obchodní činnosti). 

 
Předložené údaje byly posuzovány z hlediska shody s evidencí podnikatelů. Úřad 

kontroloval rozsah vyplněných výnosů s rozsahem služeb, jejichž poskytování podnikatelský 
subjekt oznámil podle § 13 zákona. Součet výše uvedených výnosů byl ověřen na základě 
interních zdrojů dostupných Úřadu a místních šetření, která byla provedena u některých 
podnikatelů. 

Jak je uvedeno výše, do výpočtu pro účely tohoto opatření byli zařazeni pouze 
podnikatelé uvedení v článku 2 tohoto opatření, u kterých Úřad zjistil, že mají výnosy vyšší 
nebo rovny 10 000 000 Kč. Při posuzování toho, z jakých služeb mají být výnosy daného  
podnikatele uvažovány při ověření dosažení hranice 10 000 000 Kč za zúčtovací období 
podle § 49 odst. 6 zákona a při stanovení procentního podílu na celkovém souhrnu výnosů, 
vzal  Úřad v  úvahu ty služby (velkoobchodní  i  maloobchodní),  jejichž  výnosy  jsou  
účtovány  podnikatelem v České republice a jsou předmětem daně z příjmu  tohoto 
podnikatele jako příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. I v případě, kdy je 
část služby fakticky využívána v zahraničí, např. služba mezinárodního roamingu, započetl 
Úřad výnos z této služby, neboť vycházel z toho, že se jedná o službu nabízenou, 
poskytovanou a zpoplatněnou podnikatelem na území České republiky. V případě 
maloobchodních služeb se navíc jedná o služby poskytované za podmínek vyhlášených  
v České republice. 

 
V případě jednotlivých služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona započetl Úřad 

do výnosů i tržby za zřízení připojení k síti elektronických komunikací za účelem poskytování 
služeb elektronických komunikací, např. přístupu k internetu nebo veřejné telefonní služby, 
neboť bez tohoto připojení není možno služby elektronických komunikací poskytovat. 
 

Celkové výnosy, ze kterých byly stanoveny procentní podíly jednotlivých plátců, byly 
stanoveny jako součet jednotlivých výnosů plátců z výše uvedených služeb elektronických 
komunikací. Součet výnosů jednotlivých plátců byl stanoven ve výši 117 866 228 tis. Kč, 
jak je uvedeno v článku 2 větě první tohoto opatření. 

Procentní podíly jednotlivých plátců uvedené v tabulce v článku 2 tohoto opatření byly 
stanoveny jako poměr výnosů jednotlivých plátců na celkových výnosech za poskytování 
služeb uvedených v § 49 odst. 5 všech plátců v daném zúčtovacím období podle vzorce: 

   Vi 
Pi = 

                                              ∑ Vi 
kde je: 

 
Pi podíl i-tého plátce, 
Vi výnosy i-tého plátce za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona, 
∑ Vi součet výnosů všech plátců. 

 
Podíly jednotlivých podnikatelů jsou uvedeny v procentech, s přesností na pět 

desetinných míst. 
 

Účinnost opatření je stanovena v článku 3 opatření v souladu s § 124 odst. 2 zákona. 
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***

Úrad zverejnil dne 13. cervna 2011 návrh opatrení obecné povahy
C. OOP/XX/XX.2011-Y v souladu s § 130 odst. 1 zákona a podle cI. 5 odst. 1 Pravidel
Ceského telekomunikacního úradu pro vedení konzultací na diskusním míste.

V rámci verejné konzultace Úrad neobdržel žádné pripomínky.

Za Radu Ceského telekomunikacního úradu:

PhDr. Pavel Dvorák, CSc.
predseda Rady

Ceského telekomunikacního úradu
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