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Žádost o poskytnutí informací 

 
Vážená paní,  
Vážený pane, 
 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zaslal Vaší organizaci v prosinci 2021 žádost 
o poskytnutí informací ve věci přezkumu dílčí služby zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích) ve znění pozdějších předpisů. 

 
Za Vaše vyjádření velmi děkujeme, Vámi uvedené informace Úřad využívá v rámci 

přezkumu pro nastavení podmínek pro případné uložení povinnosti tuto dílčí službu poskytovat. 
 
Pro připomenutí Úřad uvádí, že dílčí služba zvláštních cen spočívá v poskytnutí cenového 

zvýhodnění ve výši až 200 Kč měsíčně oprávněné osobě. Zákon o elektronických komunikacích 
nově vymezuje dílčí službu zvláštních cen tak, že v případě nutnosti jejího uložení v rámci 
univerzální služby musí být umožněn 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 
odstavce 2 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích, a to nejen v pevném místě. 

 
V souvislosti se závěry učiněnými v rámci právě probíhajícího přezkumu zvláštních cen 

došel Úřad k závěru, že je nutné změnit, resp. doplnit stávající systém, jakým jsou v současné 
době zvláštní ceny osobám se zvláštními sociálními potřebami poskytovány, a to následujícím 
způsobem. 

 
Záměrem Úřadu je zajistit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr mezi více 

poskytovateli služeb elektronických komunikací a současně zajistit alespoň minimální nezbytně 
nutný rozsah služeb i těm sociálně nejslabším oprávněným osobám. Dosud byla povinnost 
uložena pouze jednomu poskytovateli (společnosti O2 Czech Republic a.s.). Aby mohl být zajištěn 
výběr mezi poskytovateli, Úřad plánuje snížit administrativní zátěž na straně poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací a nově vydávat „kód“ osobám se zvláštními sociálními potřebami, který 
by následně uplatnily u jednoho z poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kterému by 
byla uložena povinnost zvláštních cen. Osoba se zvláštními sociálními potřebami by tedy podala 
žádost o „kód“ u Úřadu buď elektronicky (např. datovou schránkou, prostřednictvím elektronické 
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identity apod.) nebo osobně na oblastních pracovištích Úřadu (odbor pro oblast Praha, odbor pro 
jihočeskou oblast České Budějovice, odbor pro západočeskou oblast Plzeň, odbor pro 
severočeskou oblast Ústí nad Labem, odbor pro východočeskou oblast Hradec Králové, odbor pro 
jihomoravskou oblast Brno, odbor pro severomoravskou oblast Ostrava). Úřad po předložení všech 
potřebných dokladů vydá oprávněné osobě „kód“. S tímto „kódem“ by se osoba se zvláštními 
sociálními potřebami obrátila na vybraného poskytovatele služby elektronických komunikací, 
kterému byla uložena povinnost zvláštních cen. U něj si následně vybere takřka jakoukoliv službu, 
na kterou cenové zvýhodnění uplatní. 

 
Současně má Úřad záměr zajistit existenci jednoho cenového plánu – tarifu, u něhož by pro 

oprávněnou osobu byla stanovena po uplatnění cenového zvýhodnění nulová platba. 
 
S ohledem na výše popsanou změnu v systému podávání žádostí o zvláštní ceny Vás Úřad 

žádá o vyjádření k níže uvedeným otázkám. Vaše zkušenost přispěje ke správnému nastavení 
postupu pro uplatnění předmětného cenového zvýhodnění. 

1. Vzhledem k výhodě, kterou je možnost výběru mezi více podnikateli, je z Vašeho pohledu 

výše uvedený postup akceptovatelný? 

2. Úřad zvažuje (kromě povinnosti poskytovat cenové zvýhodnění až do výše 200 Kč) uložení 

povinnosti poskytovat i předem definovaný tarif, za který by osoba se zvláštními sociálními 

potřebami nemusela doplácet žádnou cenu. Tarif by zahrnoval konkrétní rozsah služeb. Aby 

Úřad správně nastavil konkrétní podmínky takového tarifu, prosíme o zodpovězení níže 

uvedeného. 

Prosím poskytněte pro jednotlivé kategorie oprávněných osob (zdravotně postižených) 
majících nárok na zvláštní ceny, minimální požadavky na mobilní služby (tedy počet minut, 
SMS a objemu dat), které by jim měly zajistit jejich zvláštní sociální potřeby tak, aby nebyli 
vyloučeni ze společnosti.  
 

Jedná se o následující kategorie:  
a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, 

b) držitel průkazu ZTP/P, 

c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III 

(těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, spotřebitel, 

který o ni osobně pečuje. 

Pokud takovéto informace nemáte k dispozici, prosím poskytněte alespoň odhad počtu minut, 
SMS a objemu dat a dále svůj návrh zdůvodněte. 

Úřad prosí o zaslání požadovaných informací v co nejkratším termínu tak, aby mohl 
následně přistoupit k jejich vyhodnocení, nejpozději však do 11. května 2022. 

V případě dotazů kontaktujte Mgr. Janu Novákovou na tel. 224 004 713. 

Předem děkuji za spolupráci. 

S pozdravem 

Ing. Hana Hankiewiczová v. r. 
ředitelka odboru regulace komunikačních činností 

a poštovních služeb 
Za správnost: Jana Vlasáková, 4. 5. 2022 
Vypraveno dne: 4. 5. 2022 
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