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Manažerské shrnutí 

Ve dnech 2. až 3. dubna proběhl v Hradci Králové pod záštitou ministra vnitra 
a informatiky Ivana Langera již desátý ročník konference Internet ve státní správě 
a samosprávě, které se zúčastnili v čele s předsedou všichni členové Rady ČTÚ. Předseda 
Rady ČTÚ se také zúčastnil panelové diskuse o digitalizaci televizního vysílání. 

Ve dnech 19. až 20. dubna se konala v Českém Krumlově VII. Českokrumlovská 
mediální konference, jejímž cílem bylo přispět k nalezení řešení zablokované digitalizace 
televizního vysílání. Odborné diskuse se zúčastnili zástupci Stálé komise pro sdělovací 
prostředky, předsedové všech dotčených rad včetně ČTÚ, zástupci ministerstev kultury 
a informatiky a ředitelé hlavních televizních stanic. 

Ve dnech 23. až 24. dubna se konala v Praze 8. výroční konference České asociace 
kompetitivních komunikací (dále jen ČAKK). Ústředním tématem konference byla probíhající 
revize předpisového rámce elektronických komunikací EU a evropské směrnice o televizi bez 
hranic, která vytváří rámec právní úpravy televizního vysílání. ČTÚ převzal na této konferenci 
Výroční cenu ČAKK za rok 2006. Radě ČTÚ byla udělena zejména za „splnění důležité úlohy 
v rámci implementace evropského předpisového rámce elektronických komunikací 
- dokončení prvního kola analýz relevantních trhů“.  

V souvislosti s vyhodnocením dopadů nápravných opatření, která ČTÚ uložil na 
základě výsledků analýz relevantních trhů č. 9 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých 
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a č. 16 (ukončení volání 
(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních sítích) zahájil ČTÚ dne 20. dubna 2007 
veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí o změnách případně zrušení určitých povinností 
pro dotčené společnosti. 

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského Parlamentu (dále jen ITRE) 
schválil dne 12. dubna 2007 návrh nařízení, které by mělo snížit ceny za mobilní volání 
v zahraničí. Oproti návrhu nařízení, které společně připravují členské státy v rámci Rady EU, 
navrhuje ITRE, aby nařízení začalo platit ihned a ihned byly také realizovány sankce za jeho 
nedodržení. ITRE dále prosazuje nižší ceny než většina členských států v rámci EU a chce 
prosadit, aby snížení cen začalo platit pro všechny účastníky, aniž by o změnu tarifu požádali 
(tj. všeobecný opt-out princip). Tento schválený návrh je ve srovnání s návrhem Evropské 
komise ještě více v rozporu s rámcovou pozicí České republiky. V rámci dalších jednání o 
návrhu nařízení se bude Česká republika i nadále snažit prosadit zmírnění navrhované 
regulace.  

Společnost Telefónica O2 zveřejnila v dubnu výsledky svého hospodaření za první 
čtvrtletí letošního roku a výhled na rok 2007. Telefónica O2 zvýšila v prvním čtvrtletí roku 
zisk o 12,5 % a vydělala tak 2,3 miliardy korun. Firmě se dařilo v oblasti internetu a mobilních 
služeb. Výsledky daleko předčily očekávání analytiků, kteří počítali se zhruba pětiprocentním 
nárůstem. 
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1. Vývoj trhů 

Společnost Czech On Line oznámila spojení s telekomunikační firmou eTel, 
kterou získala její mateřská společnost Telekom Austria. Transakci schválil rakouský 
regulátor. Akvizice společnosti eTel v Rakousku, České republice, Německu, na Slovensku, 
v Polsku a Maďarsku oznámila společnost Telekom Austria v prosinci loňského roku.  

Telekomunikační operátor společnost Dial Telecom dokončil v Praze výstavbu 
metropolitní páteřní infrastruktury s kapacitou 10 Gbit/s. Nová technologie poskytne 
zákazníkům vyšší přenosovou kapacitu, vyšší dostupnou kapacitu IP konektivity a vyšší 
kapacitu digitálních okruhů pro služby LAN-LAN. Při výpadku některé z tras dokáže 
samočinně zjistit výpadek a nefunkční trasu během velmi krátké doby nahradit jiným 
směrem. Postupně budou na páteřní síť napojovány i uzly přístupové sítě nové generace. 

Společnost Telefónica O2 zveřejnila výsledky svého hospodaření a současně 
výhled pro rok 2007. Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) 
dosáhly v prvním čtvrtletí 2007 výše 15,2 miliard korun, což znamená meziroční nárůst 
o 2,4 %. Klíčovou roli v tomto růstu hrál mobilní segment. Výnosy v segmentu pevných linek 
v prvním čtvrtletí roku 2007 ve srovnání se stejným obdobím minulého roku nepatrně 
poklesly. Celkové konsolidované náklady se zvýšily meziročně o 5,8 % na 8,2 miliard korun. 
Růst externích nákladů a nákladů vyplývajících z aktivit skupiny na Slovensku byly hlavním 
důvodem zvýšení provozních nákladů v prvním čtvrtletí 2007. Konsolidovaný provozní 
výsledek a konsolidovaný zisk před zdaněním vzrostly meziročně o 5,5 % a 7 % na 3,2 
miliardy korun a 3,1 miliardy korun, a to především na základě snížení konsolidovaných 
odpisů, amortizace a finančních nákladů. Konsolidovaný čistý zisk dosáhl výše 2,3 miliard 
korun, což představuje meziročně nárůst o 12,5 %. 

Společnost Telefónica O2 začala v dubnu nabízet „balíček“ služeb s názvem 
O2 Duo Mobil. Jedná se o nabídku mobilní hlasové služby a širokopásmového přístupu 
k síti Internet prostřednictvím služby ADSL. Vzhledem k tomu, že službu ADSL nelze nabízet 
bez pevné telefonní přípojky, zahrnuje tato nabídka i používání pevné telefonní přípojky. 
Mobilní telefonní služby jsou zastoupeny tarify – Simple 240 B s cenou 142,80 Kč, Simple 
600 B s cenou 523,60 Kč a Simple 980 B s cenou 916,30 Kč. Službu ADSL lze využít ve 
variantách 2048 kbit/s a 4096 kbit/s. Ceny těchto služeb nabízených samostatně jsou 
474,81 Kč a 712,81 Kč. Používání telefonní přípojky ve variantách Mini a Standard je 
samostatně nabízeno koncovým uživatelům za cenu 355,81 Kč a 403,41 Kč. Pro koncového 
uživatele představuje nabídka O2 Duo Mobil v nejnižší variantě úsporu 22,60 Kč. Všechny 
ceny jsou uváděny včetně DPH. 

Nová podoba velkoobchodní nabídky přístupu k síti společnosti Telefónica O2 
(RAO), kterou společnost zveřejnila 2. března 2007, předznamenala změnu 
v maloobchodních nabídkách služeb ADSL. Začátek dubna byl ve znamení hromadného 
navyšování rychlostí, ke kterému došlo jak u maloobchodních služeb společnosti Telefónica 
O2, tak i u ostatních významných poskytovatelů služeb ADSL – GTS Novera, Tiscali 
a Radiokomunikace. Od dubna poskytují rychlejší připojení i menší společnosti jako EMEA, 
Dial Telecom nebo SkyNet. Základní rychlostí pro stahování dat (download) se nově stává 
2 Mbit/s, která je poskytována za cenu původní rychlosti 512 kbit/s. Nejvyšší rychlost 
představuje 8 Mbit/s (Telefónica O2, GTS Novera nebo Czech on Line) a 10 Mbit/s 
(Radiokomunikace, EMEA).  

K navýšení rychlostí u společnosti Telefónica O2 došlo pouze na straně downloadu, 
zatímco rychlosti uploadu (odesílání dat) zůstaly nezměněné. Základní nabídku tak 
představuje rychlost 2048/128 za 474,81 Kč vč. DPH za měsíc. 
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Společnost Radiokomunikace zvýšila rychlost internetového připojení 
prostřednictvím ADSL až na 10 Mbit/s, což představuje nárůst o 100 %. Dvojnásobně na 
2 Mbit/s se zvýšila rychlost nejpomalejšího připojení. Společnost zároveň sjednotila rychlost 
přenosu dat směrem od uživatele (upstream) na 512 kbit/s a zavedla opatření, které má 
zamezit stahování velkých objemů dat (FUP). Uživatelům, kteří přesáhnou stanovený objem 
stahovaných dat, dočasně omezí rychlost připojení. Ceny služeb se nemění. Po loňském 
spojení se společností Tele2 má v současnosti společnost Radiokomunikace přes 450 000 
zákazníků a počet účastníků služby ADSL přesáhl 30 000. 

Společnost Radiokomunikace v rámci svých služeb Premium ADSL, které poskytuje 
ve vlastní síti na principu zpřístupnění účastnického vedení, navýšila i rychlost uploadu, který 
je nyní pro všechny varianty služby shodný ve výši 512 kbit/s. Naopak u těchto služeb došlo 
ke změně agregačního poměru z původních 1:20 na nynější 1:50. 

Navyšování rychlostí na downloadu využila společnost GTS Novera i k rozšíření 
nabídkového portfolia o rychlost 6144/384 kbit/s za 946,- Kč vč. DPH, která nenavazuje na 
žádnou předchozí rychlost. 

Od 1. dubna navýšila download rychlost u širokopásmového přístupu také 
společnost UPC. Nové rychlosti platí od 1. dubna pro nové zákazníky v síti UPC a pro 
současné a nové zákazníky na síti Karneval. Stávajícím zákazníkům UPC by nové rychlosti 
měly být zavedeny postupně, a to během následujících dvou měsíců. Základní nabídkou je 
rychlost 2048/256 kbit/s s datovým limitem 10 GB a cenou 475,- Kč vč. DPH, nejrychlejší 
naopak 16384/1024 kbit/s, a to bez omezení objemu stažených dat za 4 533,- Kč vč. DPH. 

Společnost Telefónica O2 se snaží zavedením tarifů Simple B smluvně zavázat své 
zákazníky na delší časové období. V tomto případě se jedná o smlouvu na 3 roky, za níž 
zákazník získá kredit v hodnotě až dvojnásobku měsíčního paušálu. Výše kreditu je uvedena 
v názvu tarifu. Tato zvláštní nabídka s nižším měsíčním paušálem než u standardních tarifů 
O2 Simple je nabízena jako Simple 240 B, Simple 600 B a Simple 980 B. 

Počet účastníků vysokorychlostního mobilního přístupu k síti Internet společnosti 
Telefónica O2 prostřednictvím sítě CDMA se zvýšil meziročně o 20 000 a dosáhl počtu 
100 000. Síť CDMA, která nabízí až připojení o rychlosti až 0,5 Mbit/s, v současnosti pokrývá 
85 % obyvatel ČR. Využívá přitom kmitočty, které byly původně určené pro analogovou 
mobilní telefonní síť NMT. 

Mobilní operátor společnost Vodafone zavádí službu Vodafone Passport, která 
umožňuje účastníkům volat ze zahraničí domů za stejnou minutovou sazbu jako u domácích 
tarifů, když volají do jiných sítí v ČR a za cenu za sestavení volání ve výši 29,75 Kč (včetně 
DPH). Účastníci mohou přijímat hovory v zahraničí pouze za cenu za sestavení volání 
29,75 Kč. Při využití služby se neplatí žádné paušální ceny. Služba Vodafone Passport je 
dostupná ve všech státech EU a také v Chorvatsku, Austrálii a na Novém Zélandu a mohou 
si ji zdarma aktivovat všichni účastníci mobilní sítě Vodafone. Cena za sestavení volání je 
účtována na začátku hovoru a pak automaticky vždy po 20 minutách. Cena za SMS, MMS 
a data v zahraničí je i nadále účtována dle ceníku služby Vodafone World Roaming. 

Společnost Vodafone od 1. dubna zlevnila roamingová volání, a to jak odchozí, tak 
příchozí, do svých partnerských sítí přibližně o 15 % až 16 % v rámci zóny 1, což jsou téměř 
všechny evropské státy. Společnost má partnerskou síť téměř v každé zemi ze zóny 1 
(kromě Gibraltaru). 
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Od 1. dubna nabyly účinnost nové Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile. 
Nově došlo ke změně v depozitní politice společnosti. V nově platných Všeobecných 
podmínkách je stanoveno, že společnost je oprávněna požadovat složení zálohy či depozita 
pouze v případech hrozícího finančního rizika nebo z jiného vážného důvodu, ne jako 
podmínku nutnou pro uzavření Účastnické smlouvy, což bylo součástí předchozích 
Všeobecných podmínek. V případě výběru zálohy či depozita ji společnost zpravidla vrátí po 
třech řádně zaplacených vyúčtováních. Pokud účastník v řádném termínu neuhradí 
vyúčtování, může být vyzván textovou zprávou či prostřednictvím elektronické pošty 
k uhrazení s uvedením náhradní lhůty, což považuje společnost za prokazatelné upozornění. 
Následně při jeho neuhrazení v dané lhůtě si stanovuje společnost právo přerušit 
poskytování služeb účastníkovi. Další významnější změnou je i odlišný postoj k ochraně 
osobních dat účastníka. Ve Všeobecných podmínkách jsou nyní přesně vymezeny účely, na 
které účastník může odmítnout poskytnout své osobní údaje ke zpracování (např. 
marketingové, obchodní účely atd.).  

Ministerstvo informatiky uzavřelo výběrové řízení na zajištění komunikační 
infrastruktury veřejné správy, které vycházelo z usnesení vlády, kterým byla schválena 
nová koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy (KIVS). Na základě 
výsledků tohoto výběrového řízení budou telekomunikační služby pro úřady státní správy pro 
příští čtyři roky zajišťovat společnosti Telefónica O2, GTS Novera, T-Systems PragoNet 
a ČD Telematika. Uvedené společnosti již také podepsaly s ministerstvem informatiky 
příslušné rámcové smlouvy. 

Téma měsíce – 12. implementační zpráva Evropské komise 

Dne 29. března 2007 zveřejnila Evropské komise svou 12. implementační zprávu 
o implementaci regulačního rámce hodnotící vývoj na trhu elektronických komunikací, 
regulaci a její dopady na trh za rok 2006. Hodnocení České republiky je v této zprávě 
Evropské komise převážně kladné, a to zejména v souvislosti s úspěšným ukončením analýz 
relevantních trhů. Následující text obsahuje velmi stručné shrnutí vybraných důležitých 
závěrů a konstatování Evropské komise. Všechny níže uvedené grafy jsou převzaty 
z 12. implementační zprávy. 

Sektor elektronických komunikací zůstává v EU i nadále největším segmentem trhu 
informačních a komunikačních technologií, ačkoli nárůst výnosů v sektoru ve výši zhruba 
2,3 % je nižší než v roce 2005. Trh pevných sítí se i v roce 2006 vyznačoval poklesem 
v objemu služeb klasické telefonní služby i v tržbách (zhruba o 4,5 % až 5,1 %). Přesto 
zůstává klasická telefonní služba hlavním zdrojem příjmů operátorů v pevných sítích. Trh 
mobilních sítí a služeb začíná vykazovat znaky vyspělého trhu. Nárůst výnosů ve výši 4,6 % 
byl pomalejší než v roce 2005 při stále klesajících cenách služeb koncovým uživatelům. 
Penetrace mobilními telefony dosáhla v roce 2006 v průměru EU hodnoty 103 % proti 95 % 
v roce předchozím. Nejrychleji rozvíjejícím se trhem byl trh širokopásmových sítí a služeb. 
V roce 2006 bylo nově zřízeno 20 milionů širokopásmových přípojek, což reprezentuje roční 
nárůst ve výši 39 %. 

Sektor je i nadále charakterizován rychlým technologickým vývojem a změnami 
v tržním prostředí. Tato skutečnost značně komplikuje jasné definování jednotlivých trhů 
v rámci sektoru a otevírá složité otázky, kterými je nutné se v budoucnu a zejména v rámci 
revize regulačního rámce podrobněji zabývat. Jedná se např. o problematiku propojení mezi 
sítěmi nové generace (NGN) a tradičními sítěmi nebo trend vázání služeb poskytovaných na 
různých platformách do balíčků za jednu cenu.  
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Evropská komise ve zprávě hodnotí pokles cen služeb elektronických komunikací 
jako největší přínos liberalizace a zajištění konkurence. S využitím uživatelských košů služeb 
podle metodiky OECD činil v roce 2006 pokles výdajů za vybrané služby přibližně v průměru 
13 %. Současně byl zaznamenán nárůst investic, které jsou zásadní podmínkou pro další 
rozvoj sektoru. Typický dominantní operátor (incumbent) v pevných sítích investoval zhruba 
13,3 % svých výnosů, incumbent v mobilním segmentu zhruba 12,7 %. Do budoucna se 
v mobilním sektoru očekává udržení výše investic nebo jejich mírný pokles. V souvislosti 
s investicemi Evropská komise konstatuje, že konkurence založená na využití různých 
platforem je pro povzbuzeni investic více žádoucí než konkurence založená na poskytování 
služeb. Dalším z významných znaků sektoru byly v roce 2006 pokračující aktivity v oblasti 
akvizic a fúzí. 

Trh mobilních sítí a služeb 

Jak již bylo uvedeno, výnosy na trhu mobilních sítí a služeb zaznamenaly v roce 2006 
nárůst. Ten byl vyvolán především zvýšením penetrace, tedy počtu účastníků a rozvojem 
datových služeb. V 17 členských státech překročila penetrace hodnotu 100 %. V průměru EU 
dosáhla hodnoty 103 %. Vývoj penetrace v jednotlivých členských státech dokládá 
následující graf.  

 

Mobilní trh se však blíží bodu nasycenosti, takže lze v budoucnu očekávat již 
podstatně pomalejší nárůst či stagnaci penetrace. V České republice dosáhla penetrace 
hodnoty 112,8 %, což je nad průměrem EU. Z pohledu počtu jsou v průměru EU 
významnějším typem zákazníků tzv. pre-paid účastníci s podílem 60 % proti post-paid 
účastníkům se 40 %. Poměr pre-paid a post-paid zákazníků v ČR odpovídá přibližně 
evropskému průměru. Vysoká penetrace na trhu mobilních sítí a služeb v ČR je vnímána 
jako silný konkurenční tlak na operátory pevných sítí a poskytovatele služeb v pevných 
sítích, zejména v oblasti cen služeb. 

Počet operátorů na mobilním trhu zůstává v podstatě stejný. V některých členských 
státech vstoupili na trh mobilní virtuální operátoři. Komerčně nabízí v současné době 
70 operátorů služby 3G a Evropa se může pochlubit nejvyšším počtem účastníků v těchto 
sítích. S rozvojem 3G sítí narůstá z hlediska výnosů význam datových služeb.  
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Trh pevných sítí a služeb 

Na trhu pevných sítí a služeb zaznamenala Evropská komise rozvoj konkurenčního 
prostředí, který je zatím založen zejména na nepřímém přístupu k velkoobchodním službám 
jako jsou volba a předvolba operátora (CS/CPS). Pomalu narůstá i konkurence nabízející 
přímý přístup. Alternativní operátoři nabízejí služby jak na vlastní síti, zejména kabelové, na 
zpřístupněných účastnických kovových vedeních a prostřednictvím optických vedení nebo 
bezdrátových přípojek. S tím je spojen i nárůst investic ze strany alternativních operátorů. 
Největší pokles u služeb CS/CPS ve Velké Británii je přičítán využití plně zpřístupněných 
účastnických kovových vedení. Následující grafy dokládají vývoj počtu plně zpřístupněných 
účastnických vedení a počtu sdílených přístupů. Pomalý nárůst počtu zpřístupněných 
účastnických kovových vedení v ČR je zřejmě důsledkem stále poměrně vysokých cen, které 
jsou i po zavedení nápravných opatření nad průměrem EU, a relativně velmi náročné 
administrativně-technické procedury. ČTÚ se v současné době cenami za zpřístupnění 
účastnických kovových vedení intenzivně zabývá. 
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Postupně klesá v průměru EU tržní podíl incumbentů. Jejich tržní podíl, a to jak 
v objemu provozu, tak v maloobchodních výnosech, dokládá následující graf.  

 

 Alternativní operátoři přitom získávají nové zákazníky především díky nižším cenám 
služeb. Ve prospěch rozvoje konkurence působí služba přenositelnosti čísel, přičemž v roce 
2006 vzrostl počet přenesených čísel ve srovnání s rokem 2005 na více než dvojnásobek 
a činil 15 milionů. V některých státech se začíná projevovat poměrně silný vliv hlasových 
služeb poskytovaných prostřednictvím IP protokolu (VoIP). Operátoři profitují také z dalšího 
poklesu cen za terminaci volání, který je důsledkem uplatnění cenové regulace uložené na 
základě analýzy relevantních trhů pro ukončení volání. 

Na trhu pevných sítí a služeb v ČR došlo ke konsolidaci, přičemž se snížil počet 
efektivních konkurentů incumbenta na 5. Incumbent dokončil spojení divizí pevných 
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a mobilních sítí a služeb do jedné společnosti. Také v roce 2006 pokračoval pokles počtu 
pevných přípojek. Provozovatelé kabelových sítí začali nabízet na svých širokopásmových 
přípojkách ve větší míře hlasové služby (VoIP). 

Širokopásmový přístup 

Tento trh se vyznačoval v roce 2006 podstatným nárůstem počtu širokopásmových 
přístupů, který dosáhl hodnoty téměř 73 milionů proti 52 milionům v roce 2005. 
V následujícím grafu je uveden celkový počet pevných širokopásmových přípojek v rozdělení 
na xDSL přípojky a ostatní technologie.  

 

S počtem širokopásmových přípojek vzrostla i penetrace v průměru EU z 11,4 % 
v roce 2005 na 15,7 % v roce 2006, což dokládá následující graf.  
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Současně se zmenšil rozdíl mezi státy s nejvyšší a nejnižší penetrací. Dánsko 
a Nizozemsko jsou přitom státy s nejvyšší penetrací na světě. 

Nejrozšířenější platformou pro poskytování širokopásmového přístupu jsou vedení 
s xDSL, která reprezentují zhruba 81,7 % všech širokopásmových přípojek. Pokles tržního 
podílu byl zaznamenán u kabelových přípojek, a to o 1,3 % proti roku 2005. Postupně 
narůstá počet přístupů v mobilních sítích, především v nových členských státech. Operátoři 
zvyšují své investice do nových technologií, jako jsou optická vlákna a bezdrátové přípojky, 
které jsou hojně zastoupeny především v České republice a Irsku. V ČR přitom tvoří podíl 
DSL širokopásmových přípojek na maloobchodním trhu pouze 40 % celkového počtu, což 
svědčí o poměrně rozvinuté konkurenci mezi různými technologickými platformami. Ve 
srovnání s ostatními členskými státy byla zaznamenána velmi silná pozice incumbenta 
v oblasti poskytování služeb širokopásmového přístupu prostřednictvím xDSL technologie. 

Rozvoj širokopásmového trhu je stále více stimulován nabídkou různých služeb 
obsahu (např. Video on Demand) a tzv. „balíčků“ služeb. Významnou roli mohou sehrát 
i faktory typu cizí kapitál a atraktivní finanční a daňová politika. Klíčová role je však 
připisována rozvoji konkurenčního prostředí. Ten může být ovlivněn efektivní regulací, která 
umožňuje přístup k infrastruktuře incumbenta a stimuluje soutěž mezi platformami. 
Relevantní trhy č. 11 – přístup k účastnickým kovových vedením a č. 12 – velkoobchodní 
širokopásmový přístup byly ve všech členských státech EU vyhodnoceny jako trhy, které 
nejsou efektivně konkurenční. Ve většině členských států byla na těchto trzích uplatněna 
také cenová regulace.  

2. Regulační opatření 

V návaznosti na vyhodnocení dopadů nápravných opatření, která ČTÚ uložil 
v souvislosti s výsledky analýzy relevantního trhu č. 16 (ukončení volání (terminace) 
v jednotlivých veřejných mobilních sítích), byly v rámci správních řízení, která ČTÚ zahájil 
v prosinci 2006 s dotčenými společnostmi, byly dne 20. dubna 2007 zahájeny veřejné 
konzultace návrhů rozhodnutí pro společnosti T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech 
Republic a Telefónica O2 Czech Republic, kterými hodlá ČTÚ rozhodnout o změně určitých 
uložených povinností. Téhož dne byly zahájeny veřejné konzultace návrhů rozhodnutí o ceně 
pro společnosti T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Telefónica O2 Czech 
Republic, kterými hodlá ČTÚ rozhodnout o změně určitých povinností souvisejících 
s regulací cen. Konzultace potrvají 30 dní. 

V návaznosti na vyhodnocení dopadů nápravných opatření, která ČTÚ uložil 
v souvislosti s výsledky analýzy relevantního trhu č. 9 (ukončení volání (terminace) 
v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě), byly v rámci 
správních řízení, která ČTÚ zahájil v prosinci 2006 a lednu 2007 s dotčenými společnostmi, 
byly dne 20. dubna 2007 zahájeny veřejné konzultace návrhů rozhodnutí pro společnosti 
Czech On Line, ETEL, BT Limited, organizační složka, ČD - Telematika, ČEZnet, 
RADIOKOMUNIKACE, T-Systems PragoNet, TISCALI Telekomunikace Česká Republika 
a GTS NOVERA, kterými hodlá ČTÚ změnit a zrušit některé uložené povinnosti, a návrh 
rozhodnutí pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, kterým hodlá ČTÚ rozhodnout 
o změně určitých uložených povinností. Téhož dne byly zahájeny veřejné konzultace návrhů 
rozhodnutí o ceně pro společnosti Czech On Line, ETEL, BT Limited, organizační složka, 
ČD - Telematika, ČEZnet, RADIOKOMUNIKACE, T-Systems PragoNet, TISCALI 
Telekomunikace Česká Republika, GTS NOVERA a Telefónica O2 Czech Republic. 
Konzultace potrvají 30 dní.  
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3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v dubnu 2007  
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

19 327/2007-
606 

TISCALI 
Telekomunikace 
Česká republika 
s.r.o. 

Telefónica O2 Czech 
Republic,a.s. 

Spor o účtování ceny za zřízení 
přístupu ve výši 990,- Kč bez DPH 
v rámci služby Carrier IP Stream 
v případě migrace aktivního 
účastníka ze služby Carrier 
Broadband 

 
Řízení pravomocně ukončená v dubnu 2007  

Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

4 809/2007-603 

(33 661/2005-
610) 

GTS Novera a.s. Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor ve věci odmítnutí služby 
kolokace dle Rámcové smlouvy 
o kolokaci uzavřené dne 
5. prosince 2003  

(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací k novému projednání) 

10 911/2007-
603 

(42 541/2006-
606) 

TISCALI 
Telekomunikace 
Česká republika 
s.r.o 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o zaplacení ceny za propojení 
pro službu Přístup ke službám sítě 
Internet, za období od 1. ledna 
2006 do 31. května 2006. 

(napadené rozhodnutí se potvrzuje)

4. Univerzální služba 

V průběhu dubna ČTÚ pokračoval ve správních řízeních ve věci stanovení výše 
příspěvků na účet univerzální služby za účelem úhrady prokazatelné ztráty za roky 2001 až 
2005. Rada projednala informaci o stavu těchto správních řízení. 

5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu dubna ČTÚ prováděl následující kontrolní akce: 

− v návaznosti na výsledky komplexní kontroly plnění povinnosti „Oznámení 
komunikační činnosti“ podle § 13 Zákona, která je podnikáním 
v elektronických komunikacích, se zaměřením na držitele telekomunikačních 
licencí a osvědčení o registraci podle zákona č. 151/2000 Sb., a příslušných 
generálních licencí, které byly vydané podle tohoto zákona, bylo vydáno 
11 rozhodnutí a uloženy pokuty v celkové výši 208 000,- Kč. 

− kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 
k využívání rádiových kmitočtů a provozování stanic bezdrátových místních 
informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz. V jednom případě (v Martiněvsi) 
bylo zjištěno porušení podmínek všeobecného oprávnění, které bylo řešeno 
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zasláním výzvy k odstranění nedostatku podle § 114 Zákona. V dalším případě 
(v Košťanech) byl identifikován provoz BMIS na kmitočtu, který nelze využívat dle 
všeobecného oprávnění č. VO-R/2/07.2005-15. Zjištěná závada bude řešena ve 
správním řízení. 

− kontrola kmitočtového pásma 300 MHz, které je od 1. ledna 2006 uvolněno 
výhradně pro vojenské využití. Při provedených kontrolách rádiového spektra 
nebyl nově zjištěn žádný rádiový provoz v daném kmitočtovém pásmu. 

− kontrola kmitočtového pásma 45 MHz, ve kterém mělo být k 31. prosinci 2006 
ukončeno provozování rádiových zařízení malého výkonu podle všeobecného 
oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28. Během provedených kontrol rádiového spektra 
nebyl na předmětných kmitočtech zjištěn žádný rádiový provoz. 

− kontrola kmitočtových pásem bezšňůrových telefonních přístrojů standardů 
CT1, CT1+ a CT2, ve kterých mělo být k 31. prosinci 2005 ukončeno jejich 
provozování podle všeobecného oprávnění č. VO-R/21/08.2005-33. V příslušných 
kmitočtových pásmech nebyl v průběhu kontrol rádiového spektra zjištěn žádný 
rádiový provoz. 

− kontrola kmitočtových pásem využívaných bezšňůrovými telefonními 
přístroji, které nejsou určeny k provozování v České republice. Byla 
prováděna měření s cílem identifikovat konkrétního provozovatele rádiového 
zařízení v pásmu 46 MHz v Ústí nad Labem. 

− kontroly využívání kmitočtů hromadných rádiových sítí v pásmu 460 MHz na 
základě zahájeného přezkumu podle § 20 odst. 5 Zákona, zda přetrvávají 
důvody pro omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů 
v kmitočtových úsecích 455,74 – 457,38 MHz. Kontroly budou vyhodnoceny 
v následujícím měsíci.  

− Dále pokračovaly kontrolní akce ve spolupráci ČTÚ s Českou obchodní 
inspekcí (dále jen ČOI) při kontrolách prodejců telekomunikačních koncových 
a rádiových zařízení.  

− kontrola dodržování rozhodnutí o přidělení čísel s přístupovým kódem 
služby (SAC) 90X. Bylo provedeno celkem 3 250 kontrolních volání. Kontroly 
budou vyhodnoceny v následujícím měsíci. 
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6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) se přestěhoval. Nyní sídlí 
v Brně na třídě Kpt. Jaroše 7. Až dosud (tj. od roku 1991) se antimonopolní úřad nacházel 
v budově Ústavního soudu v Joštově ulici 8.  

Novou ústřední ředitelkou České obchodní inspekce je od dubna 2007 RNDr. Jana 
Příhodová. ČOI v dubnu vydala roční zprávu o své činnosti a hospodaření za rok 2006.  

7. Asociace 

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen APVTS) společně 
s Asociací provozovatelů mobilních sítí (dále jen APMS) vydává s účinností od 1. května 
2007 druhou verzi Kodexu ATX. Tento dokument definuje služby, provozované na tzv. 
audiotexových linkách (finanční služby, služby s obsahem pro dospělé atd.), pravidla pro 
komunikaci ATX služeb v médiích. Doporučení uvedená v dokumentu vycházejí ze 
zkušeností členů obou asociací s provozováním těchto služeb v České republice a zároveň 
ze zkušeností s podobnými službami v zahraničí. Jeho cílem je definovat transparentní 
a zároveň nediskriminační prostředí pro provozování audiotexových služeb s akcentem na 
ochranu spotřebitele a dlouhodobé zlepšení pověsti těchto služeb na trhu. Kompletní 
dokument lze nalézt v adresáři Standardy APVTS. 
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Dne 21. dubna 2007 se v Praze konala 9. valná hromada České asociace 
telekomunikací dále jen (ČAT). Na svém zasedání projednala Zprávu o činnosti 
a hospodaření v minulém období, Zprávu kontrolní a inventarizační komise, Zhodnocení 
stavu a ceník autorizace firem, Plán aktivit a Finanční plán na rok 2007. Po diskuzi schválila 
Usnesení Valné hromady ČAT. 

8. Spotřebitelské otázky  

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace 

V průběhu dubna ČTÚ zahájil 8 982 správních řízení, týkajících se účastnických 
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na 
straně druhé ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení 
reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 Zákona. Bylo vydáno 
4 257 rozhodnutí ve věci.  

V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za poskytnutou 
službu přístupu ke službám se zvláštním tarifem poskytovaným na síti Internet nebo na 
jiných datových sítích zahájil ČTÚ 11 správních řízení a vydal 16 rozhodnutí, z toho bylo 
ve všech 16 případech rozhodnuto ve prospěch účastníka. 

9. Změny legislativní 

Dne 4. dubna 2007 byl v částce 31 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 71/2007 Sb., 
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně 
některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 
Tento zákon s účinností ode dne 1. května 2007 ruší mimo jiné i § 1 odst. 9 a § 11 odst. 2 
(první) zákona č. 143/2001 Sb. 

Ustanovením § 1 odst. 9 zákona č. 143/2001 Sb. bylo stanoveno, že zákon 
o ochraně hospodářské soutěže se nevztahuje na jednání soutěžitelů, které je porušením 
povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích nebo rozhodnutím vydaným 
na jeho základě. Podle § 11 odst. 2 (první) zákona č. 143/2001 Sb. se pak odmítnutí 
poskytnout jiným soutěžitelům za přiměřenou úhradu přístup k vlastním přenosovým sítím 
nebo obdobným rozvodům a jiným infrastrukturním zařízením ve smyslu § 11 odst. 11 
písm. f) zákona č. 143/2001 Sb. nevztahovalo na jednání soutěžitelů, které je vykonáváním 
komunikační činnosti podle zákona o elektronických komunikacích. 

Zrušením uvedených ustanovení zákona č. 143/2001 Sb. bylo odstraněno 
Evropskou komisí identifikované nežádoucí omezení působnosti zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikacích, a to ve vztahu k aplikaci 
jak práva národního, tak komunitárního. Právě z důvodu omezené aplikovatelnosti 
komunitárního soutěžního práva bylo Evropskou komisí již dříve zahájeno proti České 
republice formální řízení podle čl. 226 Smlouvy. Ostatní změny zákona č. 143/2001 Sb. 
provedené zákonem č. 71/2007 Sb., mají povahu legislativně technických úprav. 

10. Evropská unie 

Dne 11. dubna 2007 oslavila Evropa roční fungování internetové domény „.eu“. Za 
tuto dobu bylo zaregistrováno přes 2,5 milionu doménových jmen. Toto enormní množství 
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aktivních uživatelů dělá doménu „.eu“ třetí nejpopulárnější doménou na nejvyšší úrovni (dále 
jen TLD). S nárůstem počtu registrací ve výši 17 % za posledních pět měsíců je také jednou 
z nejrychleji rostoucích TLD na webu.  
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/129&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Ve dnech 12. a 19. dubna 2007 proběhla v Bruselu jednání pracovní skupiny Rady 
EU pro telekomunikace a informační společnost. Na těchto jednáních byly projednávány 
pozměňovací návrhy k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu 
ve veřejných mobilních sítích v rámci Evropského společenství. Rada v tuto chvíli může 
akceptovat jen minimum schválených pozměňovacích návrhů. Hlavní komplikací je zcela jiná 
metodologie, která je základem návrhu německého předsednictví (dále jen DEPRES). Rada 
si uvědomuje, že nalezení kompromisu mezi členskými státy je mimořádně složité a z tohoto 
důvodu zmocní DEPRES k důraznému jednání s Evropským parlamentem. Cílem je 
přesvědčit Evropský parlament o správnosti metodologie navrhované Radou. 

Dne 12. dubna 2007 schválil Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum 
a energetiku (dále jen ITRE) návrh, který má zajistit pokles cen volání z mobilního telefonu 
v zahraničí tzv. roaming. O návrhu se bude ještě hlasovat v květnu v plénu Evropského 
parlamentu. V červnu se očekává dohoda členských států. 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3352

Dne 18. dubna 2007 se konalo zasedání COCOM. Na programu jednání byly 
informace Evropské komise po hlasování o pozměňovacích návrzích ve Výboru ITRE 
k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích 
v rámci Společenství a k připravované revizi regulačního rámce. K číslu „116“ se sociální 
hodnotou vyzvala Evropská komise členské státy, aby zvážily, o které služby a čísla by měla 
být rozšířena příloha návrhu rozhodnutí. Dále byla na programu jednání COCOM informace, 
že Evropská komise dne 30. března 2007 zahájila veřejnou konzultaci k výběru a autorizaci 
systému Mobile Satellite Services (MSS), která končí dne 30. května 2007. Členské státy 
byly vyzvány k zahájení konzultací na národních úrovních a k určení kontaktní osoby pro 
spolupráci s Evropskou komisí na připomínkách k dokumentu, který obsahuje návrh rámce 
pro proces výběru a autorizace provozovatele systému družicových pohyblivých služeb 
v pásmu 2 GHz, a to včetně systému, který užívá doplňující zemské součásti (CGC). 
Konstatuje, že pásma byla celoevropsky určena pro družicovou pohyblivou službu a zástupci 
členských souhlasili s výběrem uživatelů tohoto spektra v celoevropsky koordinovaném 
procesu výběru a autorizace. V souladu s regulačním rámcem budou potřebné autorizace 
udělovány na národní úrovni, avšak s tím, že jejich koordinace bude prováděna na úrovni 
EU. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/current/ong_consult/2ghz
_mss/2ghzmss_cons_paper_fin.pdf. Zasedání COCOM se rovněž zabývalo návrhem 
doporučení k WAPECS (Wireless Access Policies for Electronic Communication Services), 
který představila Evropská komise a zdůraznila důležitost rádiového spektra a jeho význam 
pro celou společnost, zejména v návaznosti na dosažení cílů Lisabonské strategie. Evropská 
komise svým přístupem k revizi správy spektra sleduje dva hlavní cíle, a sice odstranit 
překážky přístupu ke spektru a umožnit uživatelům využití spektra podle jejich potřeb. 

Dne 18. dubna 2007 se konala v Bruselu schůzka projektového týmu ERG 
k probíhající revizi regulačního rámce. V návaznosti na příspěvek IRG/ERG do veřejné 
konzultace k revizi regulačního rámce tak pokračuje diskuse IRG/ERG s Evropskou komisí 
k připravovaným změnám směrnic a s nimi souvisejících předpisů. 
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Evropská unie zveřejnila výroční zprávu pojednávající o „i2010 - Strategickém rámci 
pro podporu růstu informační společnosti a médií až do roku 2010“. Mimo jiné z ní vyplynulo, 
že za téměř polovinou celkového růstu produktivity EU mezi roky 2000 až 2004 stojí sektor 
informačních technologií. I pro období mezi roky 2006 – 2007 zůstává tento sektor nejrychleji 
rostoucí oblastí a tempo růstu se udržuje na vysokých 5,9 %. Zpráva uvádí také rekordní 
počet širokopásmových připojení v Evropě za prvních 11 měsíců roku 2006, tj. 20,1 milionu. 
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2007/comm_pdf_
com_2007_0146_f_en_acte.pdf

Evropská komise zveřejnila studii britské společnosti TELIGEN, která popisuje vývoj 
cen v telekomunikacích od roku 1998 do roku 2006. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/studies_ext_consult/pri
ce_developments_1998_2006/Infso_tariff_trends_report_1998_2006_en.pdf

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci za účelem poznat nejefektivnější 
způsoby zabezpečení online služeb a mobilních telefonů pro uživatele, zvláště pro děti. 
Cílem Evropské komise je dále rozvíjet program „Bezpečnější internet“, který bude probíhat 
do konce roku 2008. Konzultace bude ukončena 7. června 2007. Termín pro přijetí návrhů 
byl stanoven na konec září 2007. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm

Na internetové stránce Evropské komise – Informační společnost byla zveřejněna 
výzva k zasílání návrhů pod pracovním programem „eContentplus“. Konečný termín pro 
zasílání konceptů návrhů byl stanoven na 4. říjen 2007. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/calls/proposals/index_en.htm

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

Poradní komise Sektoru ITU-D (TDAG)  

Zasedání Poradní komise Sektoru ITU pro rozvoj telekomunikací (ITU-D) ve dnech 
16. až 20. dubna 2007 bylo zaměřeno na zajištění úkolů vyplývajících ze závěrů Světové 
konference pro rozvoj telekomunikací v roce 2006 (WTDC-06), Konference vládních 
zmocněnců ITU (KVZ-06) a Světového summitu o informační společnosti (WSIS). Zasedání 
projednalo analýzy výsledků výše uvedených konferencí z hlediska úkolů vyplývajících pro 
ITU-D a uložila řediteli Úřadu pro tento sektor, aby v rámci prostředků přidělených finančním 
plánem ITU začlenil identifikované úkoly do Operačního plánu ITU-D na období let 
2007-2010, a to při respektování priorit stanovených mezi aktivitami a programy sektoru. 
V souvislosti s nutností zajistit nové úkoly byla odsouhlasena i nová struktura ITU-D, složení 
a věcná náplň činnosti studijních skupin ITU-D v novém čtyřletém studijním období a byla 
projednána řada dalších otázek souvisejících s obvyklou činností, jako jsou např. aktivity 
regionálních zastoupení, studijních skupin, realizace Operačního plánu na rok 2006, 
výsledky Světového sympozia regulátorů (Dubai, 2007) aj. 

Konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Výbor pro elektronické komunikace (ECC) 

Ve dnech 26. až 30. března 2007 se uskutečnilo 16. plenární zasedání ECC, které 
mělo na programu zejména přijetí nových Rozhodnutí ECC o zařízeních k analýze 
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stavebních materiálů (BMA) užívajících ultraširokopásmovou technologii (UWB) v pásmech 
pod 8,5 GHz, o dostupnosti pásem mezi 3 400 – 3 800 MHz pro harmonizované zavádění 
širokopásmových přístupových systémů (BWA), úpravy Rozhodnutí ERC/DEC/(96)22 
o výjimce z individuálního licencování zařízení DECT mimo částí k poskytování veřejné 
služby a o návrhu úpravy Rozhodnutí ECC/DEC(06)04 o harmonizovaných podmínkách pro 
zařízení užívající UWB technologii v pásmech pod 10,6 GHz určených pro veřejnou 
konzultaci. Zasedání přijalo závěrečné Zprávy CEPT zpracované na základě mandátu 
Evropské komise (vč. jejich postoupení do veřejné konzultace) k BWA, k mobilním 
komunikacím na palubách letadel (MCA), k UWB a průběžné zprávy k ITS, k digitální 
dividendě a k mobilním multimédiím. Byla projednána i příprava zrušení dohody Chester 97 
a úpravy dohod Wiesbaden 95 a Maastricht 02. Dále byly projednány otázky spolupráce 
s Evropskou komisí, ETSI a dalšími subjekty. 

Skupina pro přípravu Světové radiokomunikační konference (CPG) 

CPG koordinuje přípravu evropských států na Světovou radiokomunikační konferenci 
(WRC-07) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU). Na svém 8. zasedání ve dnech 23. až 
27. dubna 2007 přijala společné evropské návrhy (European Common Propsal – ECP) 
k 17 bodům programu WRC-07. Po potvrzení návrhů jednotlivými evropskými státy budou 
ECP odeslány ITU a stanou se pracovními dokumenty ITU s vyznačením států, které jsou 
jejich spolupředkladateli. Zbývající ECP projedná a přijme CPG na svém červencovém 
zasedání, posledním před WRC-07. Náplň konference bude zaměřena na podmínky sdílení 
spektra radiokomunikačními službami, na podporu aplikací v letectví, ochranu tzv. vědeckých 
služeb jako je např. radiostronomie, družicový průzkum Země a meteorologie, budoucí rozvoj 
mobilních služeb, reorganizaci využití krátkovlnných pásem, upřesnění koordinačních 
postupů družicových sítí aj. 

 

Pracovní skupina ECC pro správu spektra (WG FM)  

Ve dnech 3. – 5. dubna se v Praze uskutečnilo zasedání civilních a vojenských složek 
správy spektra, které se koná periodicky jako zasedání WG FM se specifickou tématikou 
(Civil/Military). Letošní zasedání organizoval ČTÚ a bylo orientováno na potřeby vojenských 
aplikací užití rádiového spektra zejména se zaměřením na ta kmitočtová pásma, v nichž 
změny podmínek využívání jsou na programu Světové radiokomunikační konference 
WRC-07. Současný vývoj u necivilních aplikací klade stále větší požadavky nejen na rozsah 
spektra potřebného pro přenosy velkých objemů dat, ale i na schopnost komunikačních 
systémů koexistovat se systémy jiných uživatelů spektra. Jednání se zúčastnilo 82 delegátů 
reprezentujících telekomunikační správy z 26 zemí v civilní a vojenské oblasti a zástupci 
14 organizací (ERO, ETSI, NATO, BBC, IARU, EADS, HFCC, Motorola aj.). 

12. Nové technologie a služby 

Společnosti Digitenne, Ericsson, KPN, Nokia, Nokia Siemens Networks, NXP 
Semiconductors, Sony Ericsson, Telefónica, O2 Europe, T-Mobile, Vodafone a ZTE vyjádřily 
svou podporu implementačnímu profilu pro zavádění mobilního televizního vysílání, který byl 
vyvinut v rámci organizace Broadcast Mobile Convergence Forum (bmcoforum). Tento profil 
zjednodušuje standard Open Mobile Alliance (OMA) Mobile Broadcast Services Enabler 
Suite (BCAST) s cílem zajistit rychlou implementaci při zachování interoperability a možností 
budoucího rozvoje. Výhodami standardu OMA-BCAST jsou podpora pro distribuci TV 
vysílání prostřednictvím DVB-H i mobilních sítí třetí generace (služba MBMS). 
Implementační profil OMA-BCAST zajišťuje velmi dobrou interoperabilitu mezi mobilními 
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telefony a vysílacími systémy. Přepokládá se, že tento profil urychlí zavádění mobilní televize 
v Evropě. 

Sdružení Digital Video Broadcasting (DVB) sestavila požadavky na připravovanou 
normu zemského digitálního vysílání DVB-T2. Nový standard by měl být o 30 % lepší než 
předchozí, a to hned v několika ohledech. Mezi požadavky na DVB-T2 je přenos minimálně 
o 30 % více informací bez snížení účinnosti statistického multiplexování, lepší budování 
jednofrekvenčních sítí, kdy se zvětší vzájemná vzdálenost jednotlivých vysílačů ve srovnání 
se stávajícím standardem DVB-T a možnost přenášet více transportních toků DVB v jednom 
televizním kanále. Standard DVB-T2 je určený především pro příjem na pevnou anténu, ale 
má umožnit také přenosný a mobilní příjem. Sdružení DVB považuje za důležitý aspekt také 
zpětnou kompatibilitu se stávajícím standardem DVB-T a předpokládá se použití set-top-
boxů, které budou schopny dekódovat obě normy. DVB plánuje uvedení normy do praxe 
nejpozději v roce 2009, kdy dojde v některých evropských státech k úplnému vypnutí 
analogového vysílání.  

13. Digitalizace RTV 

V průběhu dubna pokračoval ČTÚ v jednáních, týkajících se vyhodnocení příjmu 
televizního signálu v oblastech, ve kterých z provedených výpočtů nebo předchozích měření 
vyplývalo, že by mohlo dojít ke zhoršení příjmu televizního signálu. Současně s ohledem na 
požadavek TV NOVA proběhlo posouzení příjmu programu TV NOVA i ve vybraných 
lokalitách ležících mimo hranice okresu Domažlice, protože vzhledem k vyššímu 
vyzářenému výkonu analogového vysílání programu TV NOVA, je možné přijímat toto 
vysílání i v oblastech ležících v dosahu jiných vysílačů tohoto programu. Současně probíhala 
jednání ČTÚ s dotčeným provozovateli vysílání s cílem stanovit závazně termín ukončení 
analogového vysílání ze stanoviště Domažlice – Vraní vrch. Provozovatelé vysílání 
poukazují zejména na nedostatečnost informační kampaně. Na jednání, které proběhlo 27. 
dubna 2007 na ČTÚ, se podařilo dohodnout termín ukončení zemského analogového 
televizního vysílání ze stanoviště Domažlice, kterým je 31. srpen 2007. ČTÚ zahájí správní 
řízení s cílem rozhodnout o odnětí příslušných individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů tak, aby uvedený termín byl respektován.  

V případě plánovaného zahájení zemského digitálního televizního vysílání z vysílače 
Ústí nad Labem – Buková hora nedošlo k žádným změnám a toto vysílání by mělo být 
zahájeno v průběhu června 2007. S držitelem příslušných individuálních oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů probíhají jednání o způsobu provedení těch úprav druhotné 
vysílací sítě, které se na základě technických výpočtů jeví jako nezbytné v návaznosti na 
připravované rozšíření digitálního vysílání na území Německa, ke kterému dojde v červenci 
tohoto roku. 

ČTÚ rovněž pokračoval v zahájeném jednání s Českou televizí, které se týká 
možnosti zahájení zemského digitálního vysílání v rámci multiplexu veřejné služby. Jedná se 
o posouzení možnosti uvést do provozu vysílače tohoto multiplexu na kmitočtech 
plánovaných v Technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na 
zemské digitální televizní vysílání pro multiplex veřejné služby. Ačkoliv se ve většině případů 
jedná o rádiové kmitočty využívané analogovým vysíláním programů České televize, je nutno 
vyhodnotit případný dopad využití těchto rádiových kmitočtů pro digitální vysílání na 
druhotnou vysílací síť. Česká televize má zájem zahájit ještě v průběhu roku 2007 zemské 
digitální vysílání v oblasti Plzně, Pardubic a popřípadě Jihlavy. V současné době probíhají 
jednání s cílem posoudit všechny aspekty, které jsou pro zahájení zemského digitálního 
vysílání na těchto stanovištích nezbytné. S ohledem na plánované výkony těchto vysílačů je 

17/18 



však nutné koordinovat jejich spuštění i se zahraničními správami, protože toto vysílání 
může být zdrojem rušení druhotné vysílací sítě na území sousedních států analogicky, jako 
dochází v některých případech k rušení této sítě na území České republiky. 

14. Správa rádiového spektra 

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci výběru a autorizace systémů 
poskytujících družicové pohyblivé služby k navrhovanému rámci pro výběr a autorizaci 
provozovatelů poskytujících družicové pohyblivé služby po celé Evropě. Tento proces 
navazuje na vydání Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání 
rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících 
družicové pohyblivé služby (oznámeno pod číslem K(2007) 409) (2007/98/ES). V současné 
době není v ČR předmětné kmitočtové pásmo využíváno a je příslušnou částí plánu využití 
rádiového spektra rezervováno pro aplikace v družicové pohyblivé službě. Veřejná 
konzultace potrvá do 30. května 2007. 

15. Poštovní služby 

V průběhu dubna byly provedeny 2 kontroly České pošty zaměřené na nápravná 
opatření z kontroly, jež byla uskutečněna v loňském roce. Na základě vyhodnocení 
kontrolních zjištění bude ČTÚ postupovat v souladu se zákonem o poštovních službách. 

Dne 25. dubna 2007 vydal ČTÚ rozhodnutí ve správním řízení čj. 50 650/2006-611 ve 
věci schválení pravidel, podle nichž budou náklady společné pro více činností držitele 
poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost. 
Rozhodnutí bylo odesláno České poště dne 25. dubna 2007.  

 
Projednáno Radou ČTÚ dne 14. května 2007. 
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