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zvláštního právního předpisu1). Na toto výběrové řízení se nevztahuje zákon  
č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

c) Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze zájemci splňující podmínky podle  
bodu 4. 

d) Pro posouzení a hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rada Úřadu ustaví 
výběrovou komisi.  

e) V případě, že žádný z účastníků výběrového řízení nesplnil stanovené podmínky nebo 
nevyhověl kritériím hodnocení nabídek nebo z jakýchkoliv jiných vážných důvodů, může 
Úřad nevybrat žádného podnikatele k uložení povinnosti poskytovat dílčí službu. 

f) Úřad si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené přihlášky. 

g) V případě postupu podle písmena e) nebo f) Úřad toto uveřejní stejným způsobem jako 
vyhlášení výběrového řízení podle písmena a). 

h) Účast ve výběrovém řízení se uskutečňuje na náklady předkladatele přihlášky. Žádný 
předkladatel přihlášky, včetně předkladatele přihlášky, který nesplnil podmínky pro účast 
ve výběrovém řízení a jehož přihláška nebyla hodnocena ve výběrovém řízení, nemá 
nárok na úhradu jakýchkoliv vynaložených nákladů. 

i) Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení, a to 
ani v případě zrušení výběrového řízení2). 

 

3. Lhůty výběrového řízení 
a)  Vyhlášení výběrového řízení – dnem vyhlášení v Telekomunikačním věstníku, 

b)  Úhrada účastnického poplatku – do 19. prosince 2005, 

c)  Předložení přihlášek do výběrového řízení – 3. ledna 2006, 

d)  Oznámení výsledku výběrového řízení – do 20. ledna  2006. 

Úřad může lhůty jednotlivých kroků výběrového řízení změnit. O případných změnách 
bude Úřad účastníky výběrového řízení předem informovat.  

 

4.   Podmínky účasti ve výběrovém řízení 
Úřad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 zákona o elektronických komunikacích stanoví 

následující podmínky: 

a) Výběrového řízení se může zúčastnit podnikatel, který splnil požadavky podle § 8 
a § 13  zákona o elektronických komunikacích, předložil přihlášku do výběrového řízení 
podle bodu 8, a  uhradil ve stanovené lhůtě účastnický poplatek podle písmena b).  

b) Účastnický poplatek ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) slouží ke krytí 
nákladů Úřadu spojených s výběrovým řízením. Kontrola úhrady účastnického poplatku 
bude prováděna při přejímání přihlášek do výběrového řízení. Zaplacený účastnický 
poplatek se nevrací. 

                                                 
1) § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

     2) § 39 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích.  
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c) Účastnický poplatek se hradí na příjmový účet Úřadu, vedený u ČNB, pobočka Praha,  
číslo účtu 19-725001/0710, variabilní symbol 610. Dnem úhrady je den, kdy byl 
účastnický poplatek připsán ve prospěch účtu Úřadu. 

d) Podnikatel, který předkládá přihlášku do výběrového řízení (dále jen „předkladatel 
přihlášky“) předloží spolu s přihláškou nabídku podle bodu 10. 

e) Předkladatel přihlášky dokládá ekonomické a finanční předpoklady k poskytování dílčí 
služby: 

1. potvrzením místně příslušného finančního úřadu, že předkladatel přihlášky nemá 
nedoplatky na daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách  
a penále, včetně nákladů řízení, které vybírají a vymáhají územní finanční orgány. 
V případě, že předkladatel přihlášky předložil Úřadu takové potvrzení v době ne delší 
než 90 dnů přede dnem předložení přihlášky do tohoto výběrového řízení, postačí 
odvolat se na takto předložené potvrzení, 

2. čestným prohlášením o tom, že předkladatel přihlášky nemá nedoplatek na pojistném  
a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

3. čestným prohlášením o tom, že na majetek předkladatele přihlášky nebyl prohlášen 
konkurz, není povoleno vyrovnání, popřípadě nevstoupil do likvidace. 

 

5.   Lhůta pro předložení přihlášek  
Lhůta pro předložení přihlášek je stanovena na den 3. ledna 2006. Přihlášky se 

předkládají v sídle Úřadu, Praha 9, Sokolovská 219, v malé zasedací místnosti v 1. patře, 
v době od 10.00 hod. do 11.00 hod. 

 

II.   Požadavky na  poskytování dílčí služby 
 Úřad podle § 39 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích stanoví následující   
požadavky na kvalitu a rozsah dílčí služby:  
 

6.  Požadavky na počty veřejných telefonních automatů a  jejich geografické pokrytí 

Určený poskytovatel bude povinen provozovat veřejné telefonní automaty (dále jen 
„VTA“) a poskytovat služby VTA v takovém rozsahu, aby byla zajištěna dostupnost na celém 
území České republiky za následujících podmínek: 

a) v každé obci do 999 obyvatel musí být 1 VTA s tím, že tato povinnost je splněna 
i provozováním veřejné telefonní stanice,  

b) v obcích od 1 000 obyvatel do 4 999 obyvatel musí být dodržen poměr 1 VTA na každých 
započatých 1 200 obyvatel,  

c) v obcích od 5 000 obyvatel do 49 999 obyvatel musí být dodržen poměr 1 VTA na 
každých započatých 2 000 obyvatel, 

d) v případě změny umístění stávajících VTA, provozovaných podle  výše uvedených 
podmínek, musí poskytovatel služby respektovat oprávněné požadavky příslušných 
orgánů územní samosprávy,  jako je  docházková vzdálenost k VTA, vybavení VTA pro 
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potřeby zdravotně postižených občanů nebo umístění VTA v objektech veřejného 
významu. 

 

7.  Požadavky na kvalitu služby VTA a dostupnost pro zdravotně postižené uživatele 
a) zajistit pro uživatele služby VTA nepřetržitý přístup k veřejně dostupné telefonní službě, 

b) zabezpečovat bezplatný přístup koncových uživatelů k VTA a nepřetržitou funkčnost 
VTA, 

c) zajistit možnost uskutečňovat tísňová volání z VTA s použitím evropského čísla 
tísňového volání „112“ a národních čísel tísňového volání bez nutnosti použití platebních 
prostředků,  

d) zajistit dodržení mezních hodnot  kvality služby podle vyhlášky č. 162/2005 Sb., o 
stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot, 

e) zajišťovat dostupnost VTA pro zdravotně postižené koncové uživatele v souladu 
s požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

f) vybrané VTA podle písmena e) přednostně umísťovat a provozovat v místech, kde je 
zvýšená koncentrace zdravotně postižených osob, jako jsou např. nemocnice, domovy 
důchodců, pečovatelské domy a dále i místa s obecně vysokou frekvencí pohybu 
obyvatelstva, 

g) vybavit VTA volacím číslem tak, aby  uživatelé měli možnost v případě potřeby přijímat 
volání pomocí VTA, 

h) vybavit VTA telefonním seznamem účastníků veřejně dostupné služby v rámci územního 
celku podle umístění VTA v tištěné formě a v rozsahu bytové a podnikové telefonní 
účastnické stanice, 

i) zajistit vybavení VTA zřetelnou a jednoznačnou informací o: 

      1.  ceně za automaticky uskutečněná místní a dálkové volání, 

2. existenci a podmínkách používání čísel tísňových volání podle písmena c), 

3. volacím čísle VTA, 

4. možnosti využití informační služby o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné 
telefonní služby, včetně ceny za volání na tuto službu. 

j) zahájení poskytování služby VTA do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí Úřadu o uložení  
povinnosti poskytovat dílčí službu nabylo právní moci. 

 
III.  Požadavky na přihlášky  
       Úřad stanovuje pro předkládání, formu a obsah přihlášek následující pravidla:  

8. Obecné požadavky  
a) Předkládaný počet výtisků přihlášek je jeden originál a dvě kopie. Přihlášky se 

předkládají v českém jazyce. Přihlášky jsou uspořádány do třech samostatných částí na 
listech formátu A 4, jejichž obsah je uveden dále. 

b) Originál přihlášky  musí být sešit a zapečetěn tak, aby jeho obsah nebylo možno měnit. 
Za plnou shodu originálu přihlášky s jejími kopiemi odpovídá předkladatel přihlášky. Do 
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první části přihlášky proto zařadí prohlášení o shodě originálu přihlášky s jejími kopiemi. 
Do originálu přihlášky zařadí v  jednom vyhotovení originály dokladů, případně jejich 
úředně ověřené kopie, do kopií přihlášky lze zařadit i prosté neověřené kopie těchto 
dokladů. 

c) Originál přihlášky a obě kopie musí být předloženy společně v jedné zapečetěné obálce 
nebo jiném vhodném obalu,  na kterém bude uvedeno identifikační číslo zájemce (IČ) a 
číslo jednací tohoto vyhlášení výběrového řízení. 

 

9.    Požadavky na obsah první části přihlášky 

 První část přihlášky bude obsahovat identifikační a další údaje a doklady o předkladateli 
přihlášky, a to: 

a) U právnické osoby obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, název, sídlo, 
popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, identifikační číslo 
předkladatele přihlášky. 

b) U fyzické osoby jméno, příjmení a titul, popřípadě obchodní firmu zapsanou 
v obchodním rejstříku, bydliště (místo trvalého nebo přechodného pobytu nad 90 dnů na 
území České republiky, popřípadě bydliště v zahraničí), identifikační číslo předkladatele 
přihlášky.  

c) Jméno, příjmení a titul osoby nebo osob oprávněných jednat jménem předkladatele 
přihlášky ve věcech výběrového řízení, adresu pro doručování a číslo telefonu, faxu  
a adresu elektronické pošty pro styk s Úřadem ve věci tohoto výběrového řízení. 

d) Výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců. 

e) Čestné prohlášení o oprávnění podnikat v elektronických komunikacích. 

f) Doklady prokazující ekonomické a finanční předpoklady předkladatele přihlášky podle 
bodu 4 písm. e). 

g) Účetní závěrku a zprávu auditora, je-li zákonem uložena, sestavenou k 31. 12. 2004. 
 
 
10.  Požadavky na obsah druhé části přihlášky 
 Obsahem druhé části přihlášky musí být nabídka obsahující návrh výpočtu čistých 
nákladů a podklady pro hodnocení technických a odborných podmínek předkladatele 
přihlášky pro poskytování dílčí služby, včetně závazku poskytovat dílčí službu podle 
požadavků uvedených v bodech 6 a 7. 

Předkladatel v nabídce uvede: 

a) Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů na poskytování univerzální služby a jejich 
předpokládanou výši za dobu 6 let. 

Konkrétní návrh výpočtu čistých nákladů bude zpracován podle osnovy návrhu výpočtu 
ročních čistých nákladů na poskytování dílčí služby uvedené v Příloze k tomuto 
vyhlášení. Výpočet čistých nákladů za dobu 6 let, v členění podle Přílohy, a to za každý 
rok odděleně, bude nedílnou součástí přihlášky do výběrového řízení. 

V souladu s § 48 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích bude navržený výpočet 
čistých nákladů východiskem pro rozhodnutí o financování univerzální služby podle § 49 
zákona o elektronických komunikacích.   
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b) Technické a odborné předpoklady předkladatele přihlášky k poskytování dílčí služby 
v rozsahu podle jeho přihlášky a jeho zkušenosti z výkonu jiných činností, srovnatelných  
s poskytováním předmětné dílčí služby. 

 

11.  Obsah třetí části přihlášky – nepovinná část 
Tato část přihlášky je nepovinná a její rozsah není předepsán. V této části lze uvést 

zdůvodnění nebo širší rozvinutí údajů uvedených ve druhé části přihlášky, jako například:  

a) Zásady řešení systému poskytování služby včetně způsobu zajištění požadovaného 
geografického pokrytí území České republiky a splnění požadavků na kvalitu a 
dostupnost služby podle bodů 6 a 7.  

b) Zavedení změn a zlepšení vůči stávajícímu řešení dílčí služby, které z pohledu uživatele 
povedou ke zkvalitnění této dílčí služby. 

 

12.  Otevírání obálek 
a) Bezprostředně po uplynutí lhůty pro předložení přihlášek budou obálky za účasti notáře 

otevřeny a bude posouzeno, zda: 

1. předkladatel přihlášky splňuje požadavky na účastníka výběrového řízení podle 
 bodu  4 písm. a), 

2. předkladatel přihlášky uhradil účastnický poplatek podle bodu 4 písm. b),  

  3.  přihláška obsahuje náležitosti podle bodu 9, 

4.  je přihláška zpracována v  členění a způsobem stanoveným v bodech 8 a 10.  

b) Přihlášky, které nesplňují požadavky podle písmena a) nejsou dále hodnoceny. Úřad  
o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumí předkladatele přihlášky. 

 

IV.   Hodnocení nabídek 
13.  Zásady pro hodnocení nabídek a stanovení kritérií hodnocení 

Přihlášky, které nebyly vyřazeny z hodnocení podle bodu 12, postupují do další etapy 
výběrového řízení, v níž budou hodnoceny v nich obsažené nabídky dále uvedeným 
způsobem.  

Hodnocení: 
a) Pro hodnocení nabídek stanovuje Úřad podle § 39 odst. 4 zákona o elektronických 

komunikacích tato kritéria: 

1. Výše čistých nákladů na poskytování dílčí služby za dobu 6 let  (§ 39 odst. 4 písm. b) 
zákona o elektronických komunikacích)  – váha 0,90. 

2. Finanční, technické a odborné podmínky předkladatele pro poskytování dílčí služby  
(§ 39 odst. 4 písm. a) zákona o elektronických komunikacích) a jeho zkušenosti  
z výkonu jiných činností, srovnatelných s poskytováním předmětné dílčí služby – 
váha 0,10. 

b) Bodové hodnocení každé nabídky provede každý člen výběrové komise z hlediska 
plnění jednotlivých kritérií uvedených v písmenu a). Nejvyšší počet bodů, rovný počtu 
posuzovaných nabídek, udělí každý člen výběrové komise pro každé kritérium té 
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Výpočet ročních čistých nákladů na poskytování univerzální služby  
podle § 39 odst. 5 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 § 48 odst. 2 až 4 tohoto zákona 

 
 
 
Čisté náklady na poskytování služby VTA 

Čisté náklady1) na dílčí univerzální službu se vypočítají podle vzorce: 

ČN = EÚVNUS - EÚVN - TVUS +  NIUS  

kde se rozumí   

ČN celkové čisté náklady na dílčí univerzální službu  

EÚVNUS efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
s povinností poskytovat univerzální službu 

EÚVN efektivně a účelně vynakládané náklady na dílčí službu podnikatele 
bez povinnosti poskytovat univerzální službu 

TVUS tržní výhody podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu 

NIUS přiměřená míra návratnosti investic vynaložených na poskytování dílčí 
univerzální služby  

Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele s povinností poskytovat dílčí 
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k  poskytování této služby 
v kvalitě a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem2). 

Efektivně a účelně vynaloženými náklady podnikatele bez povinnosti poskytovat dílčí 
univerzální službu jsou náklady prokazatelně nezbytné k  poskytování dílčí univerzální 
služby v kvalitě a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 

Přiměřená míra návratnosti investic se určí jako součin výše repo sazby České národní 
banky platné v první den zúčtovacího období, a zůstatkové ceny investice prokazatelně 
nezbytné k poskytování dílčí univerzální služby, stanovené k prvnímu dni zúčtovacího 
období. 

Tržní výhoda z poskytování dílčí univerzální služby se určí jako součet výnosů 
z poskytování dílčí univerzální služby, výnosů souvisejících s poskytováním dílčí 
univerzální služby a peněžního vyčíslení nepřímých výhod, které má podnikatel 
s povinností poskytovat dílčí univerzální službu. Nepřímou výhodou je také úspora 
nákladů, dosažená v souvislosti s poskytováním dílčí univerzální služby. 

                                                           
1)  § 48 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 
2)   Vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních 

hodnot. 
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Dílčí položky k výpočtu ročních čistých nákladů na poskytování univerzální služby 

VTA 
 
 
1. Náklady na připojení VTA k veřejné telefonní síti a přístup k veřejně dostupné 

telefonní službě 
1.1. Odpisy síťové  
1.2. Provozní náklady 
1.3. Ostatní náklady 

 
 
2. Koncové zařízení včetně kabin 

2.1. Odpisy koncových zařízení  
2.2. Náklady na údržbu a opravy koncového zařízení 
2.3. Odpisy kabin, v nichž je umístěno VTA  
2.4. Náklady na údržbu a opravy kabin 

 
 
3. Náklady na volání uskutečněná z VTA 

3.1. Odpisy síťové 
3.2. Provozní náklady 
3.3. Ostatní náklady 

 
 
4. Výnosy 

4.1. Výnosy z provozování VTA 
4.2. Výnosy z pronájmu reklamních ploch 
4.3. Výnosy a příjmy z tržních výhod 
 
Předkladatel uvede způsob výpočtu jednotlivých výnosů.  

 
 
5. Údaje o fyzických jednotkách 

5.1. Počet VTA 
5.2. Průměrný počet minut provolaných z jednoho VTA 
5.3. Průměrný počet impulsů provolaných z jednoho VTA 

 
 
6. Cenové údaje 

Navrhované ceny za automaticky uskutečněné místní a dálkové volání z veřejných 
telefonních automatů jsou určeny těmito proměnnými: 
6.1. Cena za impuls 
6.2. Interval mezi tarifními impulsy 
 
Jednotlivé údaje vyplní předkladatel do níže uvedené tabulky. 

 
Kč/impuls Ceny za automaticky uskutečněné místní a dálkové 

volání z veřejných telefonních automatů 
       Maximální cena 

bez DPH 
Informativní cena 

s DPH 19 % 
Každý tarifní impuls uskutečněný z veřejného  telefonního 
automatu (VTA)  
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V místním telefonním styku se započítává jeden tarifní 
impuls:  

v době silného provozu za každých započatých 
v době slabého provozu za každých započatých 

sekund 
sekund 

V dálkovém telefonním styku se započítává jeden tarifní 
impuls: 

v době silného provozu za každých započatých 
v době slabého provozu za každých započatých 

sekund 
sekund 

Za volání na informační službu o telefonních číslech 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby se započítává 
jeden tarifní impuls za každých započatých sekund
 



B.  Informativní část 
 
171. Oznámení  o neplatnosti průkazu zaměstnance č. 651 

 
 
 Český telekomunikační úřad sděluje,  že průkaz zaměstnance č. 651 znějící na jméno 
Miroslav Buda   je neplatný.  
 Používání průkazu zaměstnance č. 651 sdělte Českému telekomunikačnímu úřadu, se 
sídlem Sokolovská 219, Praha 9,  poštovní  adresa: poštovní přihrádka  02, 225 02 Praha 025. 
 
 
 
                                                                                                               ČTÚ čj. 39729/2005-604 
                                                                                                                  odbor krizového řízení 
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