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Měsíční monitorovací zpráva č. 18 
Českého telekomunikačního úřadu 

leden 2008 
 

Manažerské shrnutí 

K 1. lednu 2008 nabyla účinnosti novela zákona o elektronických komunikacích 
zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Touto novelou byly zejména 
upraveny podmínky pro poskytování tzv. zvláštních cen nebo cenových plánů pro osoby se 
zvláštními sociálními potřebami. 

V návaznosti na tuto úpravu proto ČTÚ dne 2. ledna vyhlásil výběrové řízení na 
podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost 
umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona 
o elektronických komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových 
plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup 
a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu.  

V návaznosti na Doporučení Evropské komise o relevantních trzích ze dne 
17. prosince 2007 ČTÚ zpracoval návrh opatření obecné povahy OOP/1/XX.2008-Y, kterým 
se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení 
významné tržní síly, a zveřejnil jej dne 16. ledna 2008 v souladu s § 130 zákona 
o elektronických komunikacích k veřejné konzultaci. 

Dne 31. ledna se na ČTÚ uskutečnil workshop k návrhům formulářů pro pevné 
a mobilní sítě, broadcasting a ekonomické údaje, zpracovaným pro elektronický sběr údajů 
k pravidelnému sledování trhu elektronických komunikací. Workshopu se zúčastnili zástupci 
všech mobilních operátorů a většina velkých operátorů pevných sítí, včetně VoIP operátorů, 
zastoupených Asociací operátorů digitální telefonie. Úřad zapracuje relevantní připomínky 
a formuláře budou zpracovány způsobem vhodným pro elektronický sběr.  

V průběhu ledna se v Bruselu uskutečnila první čtyři jednání Pracovní skupiny 
pro telekomunikace a informační společnost rady EU pod vedením slovinského předsednictví 
(SI PRES). Hlavním tématem, které SI PRES otevřelo, je revize regulačního rámce služeb 
a sítí elektronických komunikací.  

1. Vývoj trhů 

Společnost Telefónica O2 vydala s účinností od 1. ledna 2008 Dodatek č. 4 k ceníku 
služeb elektronických komunikací – Hlasové služby. V části Všeobecné podmínky jsou 
v tomto dodatku do definice „VoIP linky“ doplněny další obchodní názvy, pod kterými se tyto 
přípojky prodávají, a to IP Centrex a Neomezená linka. 

U cenového tarifu VoIP Trend určeného pro podnikové telefonní přípojky VoIP linky 
a bytové Digitální linky ISDN došlo u některých služeb (volání do mobilních sítí v ČR, volání 
ke službě Memobox a volání k záznamníkové službě GTS) ke snížení cen v rozmezí 0,13 až 
0,16 Kč s DPH za měsíc.  

Ke všem cenovým tarifům s výjimkou VoIP Trend je možné využít nadstavbové 
balíčky pro místní a dálková volání O2 Pevná 50 O2 Pevná 100, O2 Pevná 250, O2 Pevná 
500. Pro službu VoIP Neomezená linka je určen nadstavbový balíček Neomezené mobilní 

http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19&page_content_id=4843
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volání, který umožňuje bezplatná volání do mobilních sítí v ČR bez omezení doby provozu 
a bez omezení počtu či délky volání. Za používání balíčku se účtuje cena 595,- Kč s DPH. 

Ke službám Zelená linka, Modrá linka, Bílá linka a Linka 842 se tímto dodatkem 
zavádí k ceně za používání uvedené služby příplatek za symetrické nebo lehce 
zapamatovatelné zákaznické číslo ve výši 119,- Kč s DPH. Dodatkem č. 4 se dále zavádí 
nová část, a to podmínky a ceny služby O2 TEAM COMBI. 

Společnost Telefónica O2 prodloužila do 31. ledna 2008 svou akční nabídku „O2 
Internet ADSL s dárkem“, v rámci které umožňuje všem novým zákazníkům 
– nepodnikajícím fyzickým osobám, kteří si objednají libovolnou službu O2 Internet ADSL, 
O2 Internet ADSL Start nebo O2 Internet ADSL Extreme možnost koupit si mobilní telefon 
Sony Ericsson J110i za 1,- Kč s DPH. Alternativním bonusem je snížení pravidelné měsíční 
ceny za první zúčtovací období na 1,- Kč s DPH po dobu 30 dní od zřízení služby. Noví 
zákazníci zmíněných služeb z řad podnikajících fyzických a právnických osob mají možnost 
si koupit mobilní telefon Sony Ericsson K200i nebo využít sníženou pravidelnou měsíční 
cenu 1,- Kč za první dvě zúčtovací období po dobu 61 dnů od zřízení služby. Všem 
zákazníkům, kteří si do 31. ledna 2008 objednají libovolnou službu O2 Internet ADSL nebo 
O2 Internet ADSL Extreme prostřednictvím O2 webové objednávky, je dále nabízen WiFi 
modem za jednorázovou cenu 1,- Kč s DPH. 

Se změnou cen většiny svých internetových služeb přišla 5. ledna 2008 společnost 
Telekom Austria. Změny spočívají v navýšení ceny za Internet u služeb Internet Komplet 
(poskytovaných o rychlostech 2, 4 a 8 Mb/s) o průměrně 11,- Kč s DPH a zároveň s tím 
i navýšení ceny za přístup k veřejné telefonní síti pro domácnosti z 284,- na 339,- Kč s DPH. 
Nejlevnější varianta služby Internet Komplet 2M tak nově zákazníky vyjde, namísto 
dosavadních 699,- na 768,- Kč s DPH. Zvýšení cen o průměrně 11,- Kč s DPH se týká 
i služeb Volný Internet (poskytovaných o rychlostech 2, 4 a 8 Mb/s). Naopak snížení 
v průměru o 17,- Kč s DPH se dočkaly všechny varianty služby Internet Extra (rychlosti 2, 4 
a 8 Mb/s), které poskytují širokopásmový přístup k síti Internet. V ceně je zahrnut i přístup 
k síti operátora (princip „naked DSL“). Za nejlevnější variantu služby Internet Extra 2M 
zaplatí zákazníci nově 699,- Kč s DPH namísto dosavadních 713,- Kč. 

Až do 29. února 2008 prodloužila společnost GTS Novera svou akční nabídku pro 
službu Novera duo expres o rychlosti 3 Mb/s. Zákazníci, kteří do tohoto data uzavřou 
smlouvu se závazkem na 18 měsíců, zaplatí za službu s 3 Mb/s připojením měsíčně stejnou 
cenu jako za službu o rychlosti 2 Mb/s (tj. 768,- namísto 946,- Kč s DPH). V akční nabídce 
dále zaplatí za aktivaci 1,19 Kč s DPH a za jeden ze tří nabízených modemů nebo přenesení 
telefonního čísla HTS do sítě společnosti GTS rovněž 1,19 Kč s DPH. 

K prodloužení akční nabídky do 31. ledna 2008 pro nové zákazníky služeb Premium 
ADSL přistoupila společnost České Radiokomunikace. Noví zákazníci získají zřízení služby 
zdarma, první 4 měsíce 25 % slevu z měsíční ceny za Internet, ADSL modem za 
zvýhodněnou cenu a dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč. 

Akční nabídku pro nové zákazníky nabízí i společnost UPC. Při objednání jednoho 
z internetových tarifů do 31. ledna 2008 získají zákazníci slevu ve výši 50 % standardní ceny 
po dobu prvních 4 měsíců. Akční nabídka se nevztahuje na nejrychlejší variantu služby UPC 
Professional (s rychlostí 16 Mb/s a cenou 4 533,- Kč s DPH) a variantu UPC Flex, 
poskytovanou s rychlostí 2 Mb/s a zpoplatněnou 35,- Kč s DPH za 12 hodin připojení 
k Internetu. 

Společnost T-Mobile prodloužila do 31. března 2008 akční nabídku pro nové 
zákazníky svých ADSL tarifů (nabízených o rychlostech 2, 4 a 8 Mb/s). V rámci akční 
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nabídky získají noví zákazníci, kteří uzavřou účastnickou smlouvu na 24 měsíců, první 
měsíční paušál zdarma. 20 % slevu získají i zákazníci, kteří mají aktivní ADSL tarif a zároveň 
hlasový tarif od T-Mobile. Sleva však může činit maximálně 178,50 Kč s DPH. 

Společnost Telefónica prodloužila krátkodobou vánoční marketingovou akci „Stále 
spolu“, která nabízí volání a posílání zpráv zdarma na jedno vybrané číslo po určitou dobu, 
a to do 31. ledna 2008. Noví paušální zákazníci, kteří uzavřou smlouvu na dobu určitou, tuto 
službu mohou využívat po dobu trvání smlouvy (tj. 6, 12 nebo 24 měsíců). Stávající 
zákazníci pak při podpisu nebo prodloužení stávající smlouvy. Předplacení zákazníci ji 
získají při nákupu předplacené karty s tarify O2 Mix nebo O2 Fajn.  

Od 7. ledna 2008 společnost MobilKom uvedla na trh nový speciální tarif U:fonův 
úsporný telefon pro seniory, který nabízí pevnou linku za měsíční paušál 179,- Kč. Je určen 
pouze pro zákazníky nad 60 let. Volání do vlastní sítě je zdarma, na ostatní pevné linky za 
1,58 Kč/min. Novinkou je i U:founova vysílačka, která je nabízena na bázi Push-to-Talk 
v celoplošné a regionální variantě. Tato nabídka je určena především pro firemní zákazníky 
a v rámci nové služby nabídne i možnost připojení k internetu. 

V nabídce společnosti Vodafone Czech Republic se od 6. února 2008 objevuje nový 
tarif „Připojení na stálo“ pro mobilní připojení k síti Internet prostřednictvím GPRS nebo 
EDGE. Účastníci měli doposud k dispozici pouze datový tarif „Připojení na dlouho“, jehož 
cena se lišila podle objemu přenesených dat. Cena nového tarifu je 650,- Kč měsíčně včetně 
DPH, noví účastníci si mohou tarif vyzkoušet po dobu 1 měsíce zdarma. 

S tarifem „Připojení na stálo“ se mohou účastníci připojit rychlostí až 236 kbit/s, 
mobilní připojení je v současnosti dostupné pro 70 % obyvatel České republiky. U tarifu se 
uplatňuje FUP, které výrazně zpomalí rychlost připojení po přenesení 3 GB dat. Účastníci si 
mohou k novému tarifu objednat za zvýhodněnou cenu 977,- Kč USB modem nebo PCMCIA 
kartu. Podmínkou je používání datového tarifu po dobu šesti měsíců. 

Téma měsíce – Informace o průběhu a výsledcích Světové 
radiokomunikační konference (WRC-07) Mezinárodní 
telekomunikační unie (ITU) 

Konference, která je svolávána ve čtyřletých cyklech, se uskutečnila ve dnech 
22. října – 16. listopadu 2007 v Ženevě za účasti 2 557 delegátů ze 159 členských států 
Mezinárodní telekomunikační unie (dále jen „ITU“) a 265 delegátů z mezinárodních, 
regionálních a jiných organizací v úloze pozorovatelů. 

Předsedou WRC-07 byl zvolen zástupce evropských zemí 
p. Francois Rancy (Francie), místopředsedy zástupci regionů – R. Russell (USA), 
A. Frederich (Švédsko), L. D. Reiman (Ruská federace), F. Daudu (Nigérie) a H. K. Al-
Shankiti (Saudská Arábie). 

WRC-07 v souladu s příslušnými ustanoveními Úmluvy a Ústavy ITU projednala 
a přijala změny Radiokomunikačního řádu (dále jen „RŘ), který je základním regulačním 
nástrojem pro využívání kmitočtového spektra s globální a regionální působností. Její 
jednání se soustředilo zejména na projednání otázek souvisejících se sdílením kmitočtových 
pásem radiokomunikačními službami, změny podmínek užití spektra upravených 
poznámkami Radiokomunikačního řádu, možností celosvětových nebo regionálních přidělení 
radiokomunikačním službám a technickými, provozními, resp. správními opatřeními 
k provozu rádiových stanic. 
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Úvodní plenární zasedání WRC-07 přijalo strukturu pracovních orgánů konference 
a zvolilo jejich předsedy a místopředsedy. Strukturu tvořenou plenárním zasedáním, stálými 
výbory (řídící, plných mocí, redakční a rozpočtový) a třemi pracovními výbory s příslušnými 
pracovními skupinami, doplňovaly během zasedání operativně ustavované návrhové a „ad 
hoc“ skupiny a neformální skupiny. Výbory a pracovní skupiny pracovaly na základě návrhů 
telekomunikačních správ členů ITU, zprávy vypracované Zasedáním pro přípravu WRC-07 
(Zpráva CPM), dokumentů a pomocných materiálů generálního tajemníka ITU, ředitele BR 
(Radiokomunikačního úřadu) a informačních materiálů předkládaných účastníky WRC-07 se 
statutem pozorovatele. Jednání probíhala většinou paralelně, v ucelených blocích. Specifické 
otázky, vyžadující nalezení řešení akceptovatelných především všemi regiony, vedly na 
časově mimořádně náročná jednání. 

Evropské země koordinovaly svou přípravu na jednání WRC-07 dlouhodobě v rámci 
organizace CEPT, která reprezentuje 48 národních telekomunikačních správ. Její pracovní 
skupina CPG (Conference Preparatory Group) vypracovala Společné evropské návrhy (ECP 
– European Common Proposals) ke všem hlavním bodům programu WRC-07, o jehož 
složení rozhodla předchozí konference. V průběhu konference byl další postup upřesňován 
na koordinačních poradách. 

Formulace politických cílů, kam má být směřováno využití kmitočtového spektra 
v zemích ES, byla iniciována Evropskou komisí a je obsahem zejména jejího dokumentu 
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the 
European Economic and Social Committee and Social Committee and the Committee for 
Regions – The ITU World Radiocommunication Conference 2007 (WRC-07), COM(2007) 
371 final z 2. července 2007  
(http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/com/com_2007
_371_en.pdf). 

V podmínkách České republiky zajišťoval přípravu konference a věcně i zastoupení 
na konferenci Český telekomunikační úřad, a to na základě gesce k výkonu určitých činností 
v mezinárodním měřítku a na základě zmocnění předsedy Rady ČTÚ věcně příslušným 
ministerstvem.  

Jednotlivé body programu s případným důrazem na národní či evropský kontext lze 
ve zkratce komentovat následovně.  

1.1 Výmazy národních poznámek nebo jmen zemí z poznámek v Článku 5 RŘ 

V rámci tohoto bodu, zaměřeného na eliminaci počtu národních poznámek, která 
přispívá k zjednodušení RŘ a k harmonizaci využívání spektra, byl schválen i návrh české 
správy (dokument č. 38) na výmaz ČR z poznámek 5.56, 5.155, 5.155A, 5.277 a 5.323. 

1.2 Služby družicového průzkumu Země, kosmického výzkumu a družicová 
meteorologická v pásmech 10 GHz, 18 GHz a 36 GHz 

Byla přijata opatření k implementaci kritérií zajišťujících dlouhodobě stabilní režim 
sdílení předmětných pásem pasivními vědeckými službami a službou pevnou a pohyblivou. 
Rovněž byly uspokojeny kmitočtové požadavky pro provoz příštích generací evropských 
geostacionárních meteorologických systémů. 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/com/com_2007_371_en.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/policy/radio_spectrum/docs/ref_docs/com/com_2007_371_en.pdf
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1.3 Přeřazení radiolokační služby do kategorie primární v pásmech 9 000  
– 9 200 MHz a 9 300 – 9 500 MHz a rozšíření přídělu vědeckým službám 
v pásmu 9 500 – 9 800 MHz 

Návrh směřující zejména k rozšíření možnosti globálního využití pásma pro aktivní 
systémy družicového průzkumu Země byl konferencí přijat. 

1.4 Spektrum pro budoucí rozvoj systémů IMT-2000 a následných systémů 

Mobilní systémy na bázi IMT-2000 (resp. nyní rozšířené rodiny technologií 
označované souhrnně zkratkou IMT) jsou ve stadiu nepřetržitého vývoje. Předpokládá se, že 
budoucí systémy budou dominantní formou komunikací a umožní přenosové rychlosti 
v rozmezí 100 Mb/s až 1 Gb/s. Proto bylo snahou identifikovat pokud možno globálně další 
pásma pro jejich aplikace, a to s přihlédnutím k vlastnostem šíření elektromagnetických vln 
a souvisejícím ekonomickým aspektům. Bez větších výhrad bylo identifikováno jako globální 
pásmo kmitočtové pásmo 450 – 470 MHz a pro družicové aplikace IMT pásma 1 518  
– 1 525/1 668 – 1 675 MHz. Po určitých výhradách bylo identifikováno rovněž pásmo 2 300  
– 2 400 MHz, které je v mnoha státech využíváno pro leteckou telemetrii. Jako nejvíce 
problematická se ukázala jednání o pásmech 470 – 862 MHz a 3 400 – 4 200 MHz, u nichž 
se zásadně lišily návrhy evropských a mimoevropských zemí. Důvodem je především 
skutečnost, že pro evropské země bylo pásmo 470 – 862 MHz přeplánováno Regionální 
radiokomunikační konferencí RRC-06 pro digitální televizní vysílání a naopak pásmo 3 400  
– 4 200 MHz je v řadě mimoevropských zemí intenzívně využíváno pevnou družicovou 
službou. Kompromisní řešení, kterého bylo dosaženo prakticky až v závěru konference, 
identifikovalo pro systémy IMT v Oblasti 1 (zahrnuje především Evropu a Afriku) kmitočtový 
úsek 790 – 862 MHz. Formou nových poznámek Čl. 5 RŘ bylo pro zainteresované země 
identifikováno pro IMT kmitočtové pásmo 3 400 – 3 600 MHz. Evropské země tak prosadily 
alespoň část svého návrhu, který má podpořit rozvoj širokopásmových přístupových sítí 
nezávislých na stupni mobility.  

1.5 Požadavky na spektrum pro letecké povelové systémy a leteckou 
telemetrii  

Koncepce, že nové potřeby letecké komunikace mají být pokrývány ze stávajících 
přidělení letecké službě, byla akceptována a požadavky pro tyto aplikace byly splněny 
úpravou Čl. 5 RŘ včetně formulace příslušných nových regulačních opatření (poznámky 
a Rezoluce). 

1.6 Možnosti přidělení pro leteckou pohyblivou službu (R) v částech 
kmitočtových pásem mezi 108 MHz až 6 GHz 

Kromě přijetí bezrozporných dílčích úprav bylo z důvodu rozdílných stanovisek 
zejména regionálních uskupení evropských zemí a organizace amerických států (CEPT 
a CITEL) v otázkách pásem C a L rozhodnuto, aby se v podrobné analýze kmitočtových 
přidělení pokračovalo a rozhodnutí mohlo být přijato na následující světové 
radiokomunikační konferenci. 

1.7 Sdílení mezi pohyblivou družicovou službou a službou kosmického 
výzkumu (pasivní) v kmitočtových pásmech 1 668 – 1 668,4 MHz a mezi 
pohyblivou družicovou službou a pohyblivou službou v kmitočtovém 
pásmu 1 668,4 – 1 675 MHz 

Otázky sdílení se týkaly zejména provozování družicových komunikací a byly řešeny 
především přijetím rezoluce, která stanoví koordinační opatření pro koexistenci uvedených 
služeb. 
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1.8 Technické sdílení a regulace pro aplikace plošin ve velkých výškách 
(HAPS) v kmitočtových pásmech 27/31 GHz a 47/48 GHz 

Aplikace HAPS nebyla pro evropské země sledovanou prioritou. Konference 
rozhodla, že globálně harmonizovaným úsekem v prvním uvedeném pásmu (27/31 GHz) 
bude úsek 27,9 – 28,2 GHz a že sdílení druhého pásma usnadní zavedení limitů e.i.r.p. pro 
terminály HAPS a dalších technik omezujících rušení ostatních služeb.  

1.9 Provozní a regulační ustanovení při využívání kmitočtového pásma 2 500 
– 2 690 MHz družicovou službou a ostatními službami, které pásmo 
využívají. 

Vzájemná kompatibilita zemských a družicových služeb bude zajištěna na bázi 
přijatých pfd limitů, dle nichž byly upraveny poznámky RŘ. Výsledky naplňují záměr 
evropských zemí zajistit ochranu zemských mobilních systémů nových generací, které zde 
mají být zaváděny. 

1.10 Regulační procedury a technická kritéria spojená s využíváním přídělů 
podle Dodatku 30B RŘ 

Úpravy upřesňující postupy pro zřizování družicových systémů a sítí v pevné 
družicové službě vzešly od evropských zemí. V RŘ byly provedeny úpravy v definicích (Čl. 1 
a 2) a v článcích 6, 7, 8, 9 a 10. Čl. 5 (Plán a přidružený Seznam přídělů) byl vypuštěn. 
Rovněž následující Přílohy Dodatku 30B vzhledem k technickému vývoji byly příslušným 
způsobem upraveny. Revidovaný Dodatek 30B vstoupil v platnost dne 17. listopadu 2007. 

1.11 Kritéria sdílení pásma 620 – 790 MHz zemskými službami a družicovým 
TV vysíláním a ochrana zemských služeb 

V Evropě je pásmo 620 – 790 MHz vyhrazeno a přeplánováno pro zemské digitální 
televizní vysílání DVB-T. Ochrana zemských služeb je významná i z hlediska možného 
využití pásma pro budoucí systémy mobilních služeb. Bylo nutno řešit vztah k dvěma 
existujícím družicovým systémům a rozhodnout o možnosti přístupu systémů budoucích. 
Řešení na principu stanovení pfd limitů vyšlo ze závěrů studijní skupiny ITU. Přijatá 
Rezoluce umožňuje zachovat provoz současných systémů, možnost koordinace nových 
družicových systémů byla ukončena. 

1.12 Změny koordinačních a notifikačních postupů pro družicové sítě 

Předmětem jednání bylo především řešení komplikací a potíží, na které narážely 
telekomunikační správy při aplikaci některých ustanovení RŘ. Přijaté řešení vedlo 
k odstranění nedostatků, zjednodušení a aktualizaci stávajícího textu a k transformaci RoP 
(Rules of Procedure) do regulatorního textu obsaženého v RŘ.  

1.13 Revize přídělů v HF pásmech mezi 4 a 10 MHz 

Všechna regionální uskupení s výjimkou CEPT přijela na konferenci s návrhem 
neměnit současný stav. Návrh změn uspořádání pásma totiž byl iniciován omezeným 
počtem evropských zemí zainteresovaných na zahraničním rozhlasovém vysílání v pásmu 
krátkých vln do zemí třetího světa. Řadou dalších evropských zemí byl spíše tolerován než 
podporován, u mimoevropských zemí podporu nezískal. Výsledkem bylo, že ke změnám 
přidělení nedošlo, podporována jsou studie zejména nových adaptivních systémů. 



7/20 

1.14 Přezkum provozních postupů a požadavků Globálního námořního 
tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS)  

Konference rozhodla o aktualizaci Dodatku 16 (palubní dokumenty) a Dodatku 18 RŘ 
(VKV kmitočty), upřesnění tísňových postupů, revizi doporučení o DSC (digitální selektivní 
volání) a o aktualizaci Rezoluce 331, která stanoví další směřování systému GMDSS. 

1.15 Posouzení podružného přidělení kmitočtového pásma 135,7 – 137,8 kHz 
amatérské službě 

Konference přijala podružné celosvětové přidělení uvedeného pásma amatérské 
službě úpravou kmitočtové tabulky. Limit vyzařovaného výkonu 1 W e.i.r.p. je stanoven 
novou poznámkou RŘ. Další poznámkou bylo vymezeno 9 zemí, které na svém území 
takové využívání neumožní. 

1.16 Posouzení regulačních a provozních předpisů pro identifikační čísla pro 
námořní pohyblivou službu (MMSIs)  

Byla schválena struktura identifikačních čísel MMSI (Maritime Mobile Service Identity) 
pro letadla SAR (Search and Rescue), navigační prostředky, čluny příslušející k určité lodi, 
případně další zařízení, která nepatří mezi lodní palubní zařízení nebo zařízení pobřežních 
stanic a jejichž MMSI by měly být z důvodu usnadnění pátracích a záchranných operací na 
první pohled rozlišitelná. 

1.17 Slučitelnost mezi FSS a ostatními službami v okolí 1,4 GHz 

Výsledek jednání řeší slučitelnost doplňkových přidělení v pásmech 1 390  
– 1 392/1 430 – 1 432 MHz pro vzestupný/sestupný směr pro FSS (modulační spoje pro 
negeostacionární MSS) se servisními linkami provozovanými pod 1 GHz, které mohou 
působit nežádoucí rušení službám v okolí uvedených kmitočtových pásem. 

1.18  Přezkum mezí pfd pro družicové systémy užívající oběžné dráhy 
s velkým sklonem (HIO) v pásmu 17,7 – 19,7 GHz  

Konferencí byly přijaty kompromisní úrovně limitů výkonových toků stanic HIO, které 
umožňují budoucí rozvoj systémů s družicemi na negeostacionárních oběžných drahách. 
Výsledky jsou pro evropské země, resp. družicové operátory pozitivní. 

1.19 Požadavky na spektrum pro globální širokopásmové družicové soustavy 
a harmonizovaná kmitočtová pásma FSS 

Konference došla k všeobecné shodě, že tento bod, iniciovaný rozvojovými zeměmi, 
jehož původním záměrem bylo podpořit zajištění přístupu k internetu, nevyžaduje žádné 
změny v Čl. 5 RŘ, což bylo v souladu i se stanoviskem CEPT. 

1.20 Regulační opatření týkající se služby družicového průzkumu Země 
(pasivní) 

Za přispění evropských zemí schválila WRC-07 novou rezoluci, která stanoví 
podmínky a limitní hodnoty nežádoucího vyzařování aktivních radiokomunikačních služeb 
v jednotlivých předmětných pásmech, které vyplývají ze studií provedených Sektorem 
radiokomunikací (ITU-R). Jde o krok potřebný k zajištění monitorování povrchu Země 
zejména z hlediska sledování změn životního prostředí.  
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1.21 Kompatibilita mezi radioastronomií a aktivními družicovými službami 

Na konferenci byly stanoveny nové hodnoty mezí výkonových toků pro stanice 
geostacionárních a negeostacionárních družic. Změny byly začleněny do Rezoluce 739 
a Čl. 5 RŘ. Rezoluce 740 byla zrušena. Cílem bylo předcházet degradaci 
radioastronomických pozorování vlivem rušení aktivními zdroji elektromagnetických vln. 

2 Revize referencí k Doporučením ITU-R začleněným do RŘ odkazem 

WRC-07 schválila podklady pro tuto administrativní úpravu RŘ, která bude provedena 
sekretariátem Radiokomunikačního úřadu ITU (BR). 

3 Změny RŘ vyvolané rozhodnutími přijatými WRC-07 

Změny RŘ vyvolané rozhodnutími přijatými na WRC-07 jsou v konsolidované formě 
obsaženy v Závěrečných aktech konference (Final Acts), jejichž předběžná verze byla 
vydána poslední den konference. Je zde rovněž uvedeno (Rezoluce COM6/6), kdy vstupují 
v platnost jednotlivá ustanovení. Dalšími kroky bude vydání finální verze Final Acts a posléze 
vydání nového Radiokomunikačního řádu, který vstoupí v platnost 1. ledna 2009.  

4 Revize, náhrada nebo zrušení rezolucí a doporučení předešlých 
konferencí  

Konference posoudila rezoluce a doporučení, které měly vztah k programu jednání 
WRC-07 a rozhodla o jejich dalším statusu (zrušení, zachování, aktualizaci nebo schválení 
nových). 

5 Projednání zprávy z Radiokomunikačního shromáždění (RA-07) a přijetí 
příslušných opatření 

Zpráva obsahuje závěry zasedání RA-07 k otázkám, které souvisely s body programu 
jednání WRC-07, tzn. přehled doporučení ITU-R platných po zasedání RA-07 obsahující 
výsledky studia otázek ITU-R, seznamy rezolucí, doporučení a zpráv ITU-R souvisejících se 
Zprávou CPM, seznam studijních otázek k řešení studijními skupinami ITU-R v příštím 
období a stav doporučení ITU-R k 19. říjnu 2007 začleněných do Řádu na základě 
rozhodnutí WRC-03. 

6 Identifikace otázek vyžadujících reakci studijních skupin ITU-R 

Byl schválen seznam studijních otázek a s nimi souvisejících rezolucí. 

7.1 Posouzení zprávy ředitele ITU-BR o činnosti radiokomunikačního 
sektoru ITU 

Jednotlivé části zprávy byly posuzovány věcně příslušnými odbornými výbory 
WRC-07, které zprávu jako celek schválily a následně byla schválena i Plenárním 
zasedáním. Zpráva zahrnuje i některá opatření, z nichž pro správy je nejvýznamnější změna 
Rezoluce 55, kterou se podání na BR omezují jen na elektronickou formu a inovace 
mezinárodního rámce správy spektra (Rezoluce 951).  
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7.2 Zpracování doporučených bodů programu jednání příštích WRC pro 
Radu ITU 

Plenární zasedání WRC-07 přijalo návrh programu příští konference WRC-11 
obsahující 25 položek týkajících se správy kmitočtového spektra. Program podléhá ještě 
následnému schválení Radou ITU. 

Shrnutí 

Výsledky WRC-07 jsou z hlediska evropských zemí pozitivní, jimi předložené 
společné evropské návrhy se na výsledcích konference podílely rozhodujícím způsobem. 
Pokrývají perspektivní potřeby řady odvětví včetně procesních otázek správy spektra 
v mezinárodním měřítku.  

Z hlediska budoucích dopadů na nejširší veřejnost je zajímavý zejména vývoj 
identifikace spektra pro mobilní systémy budoucích generací (IMT). U těchto systémů se již 
obecně přepokládá uplatnění konvergence sítí a služeb, tj. že budou umožňovat komunikaci 
z pevných, přechodných i pohybujících se stanovišť a digitální technologie zajistí přenos 
prakticky libovolného obsahu od datových informací po multimédia. Klasické rozlišování 
poskytovaných služeb a vymezení sítí pro určité účely (veřejná telefonní služba, rozhlas, 
televize, připojení k internetu) se tak stírá. Určitým projevem tohoto trendu je výhled 
zavádění nových sítí v pásmu UHF, které v řadě zemí bylo dosud převážně využíváno pro 
distribuci televizního vysílání zemskými vysílači. 

Pro Oblast 1 a z ní pak zejména pro Evropu je významné, že pro IMT byla 
identifikována horní část pásma (790 – 862 MHz). Do Radiokomunikačního řádu se zde 
zavádí přidělení v kategorii primární služby i pohyblivé služby. Mezinárodní potvrzení tohoto 
vývoje s účinností od roku 2015 otevírá možnost především těm evropským zemím, které 
mají vhodné podmínky (dostatek dostupného spektra v pásmu UHF, nekolizní situace se 
sousedními státy, poptávka po nových službách, investiční potenciál), aby vznik nových sítí 
umožnily již v současnosti. Jde především o Velkou Británii, Francii a severské státy, které 
jsou zainteresovány na tom, aby nedošlo k prodlevě ve využívání spektra uvolňovaného 
digitalizací oproti USA, které bylo zahájeno výběrovým řízením k udělení práv k užití části 
pásma 700 MHz již v současné době (leden 2008).  

Záměr evropských zemí prosadit mezi identifikovaná pásma pro IMT úsek 3 400  
– 3 800 MHz se podařilo formálně naplnit jen zčásti, neboť mnohé především mimoevropské 
země podobné potřeby mít v dohledné době nebudou. Na rozdíl od pásma UHF je zde však 
situace v Evropě jednodušší, vlivem menšího dosahu vysílacích zařízení není narušen 
záměr použít zde tyto kmitočty v celém předpokládaném rozsahu, zejména v členských 
státech EU. Jejich uplatnění je výhodné zejména v místech s velkou hustotou obyvatelstva, 
kde jsou i větší požadavky na přenos velkých objemů dat. 

V podmínkách České republiky se výsledky konference věcně uplatní následovně. 
Tam, kde došlo ke změnám procesních postupů, budou se jimi příslušné orgány (věcně 
příslušné ministerstvo a ČTÚ) řídit podle termínů, kdy nabyly (nabudou) účinnosti. Změny 
Radiokomunikačního řádu (jehož nové vydání bude účinné od 1. ledna 2009) v přidělení 
kmitočtových pásem radiokomunikačním službám budou zapracovány do návrhu 
upraveného plánu přidělení kmitočtových pásem. 

2. Regulační opatření 

Počátkem ledna byla ukončena veřejná konzultace k návrhu rozhodnutí o ceně ke 
zrušení regulace cen na trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro 



10/20 

nepodnikající fyzické osoby. V rámci veřejné konzultace ČTÚ neobdržel žádné připomínky 
k návrhu na zrušení rozhodnutí o ceně č. CEN/1/04.2006-15. Návrh rozhodnutí byl předán 
k připomínkám Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Dne 31. ledna 2008 se za účasti zástupců operátorů konalo vypořádání připomínek 
k návrhu opatření obecné povahy OOP/4/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné 
povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů 
a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací. 

Vypořádání připomínek k návrhu OOP/4 proběhlo bez problémů. Námitky byly 
vzneseny k definici regulované služby a ke struktuře tabulky č. 4 – výkaz oddělené evidence 
nákladů a výnosů za jednotlivé služby za účetní období. Obě námitky byly řešeny úpravou 
definice i úpravou tabulky a změna byla zanesena do návrhu opatření obecné povahy 
OOP/4/XX.2008-Y. 

Společnost Telefónica O2 zveřejnila novou referenční nabídku služeb kolokace 
účinnou od 21. prosince 2007. Tato nabídka byla zaslána ČTÚ ke zveřejnění a byla 
publikována v částce 3/2008 Telekomunikačního věstníku. 

Společnost Telefónica O2 zveřejnila novou přílohu 1 – Ceny referenční nabídky 
poskytování koncových úseků pronajatých okruhů. Tato část referenční nabídky byla zaslána 
ČTÚ a publikována v částce 2/2008 Telekomunikačního věstníku. 

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v lednu 2008  

V lednu 2008 nebylo ve věci sporů podle § 127 ZEK zahájeno žádné řízení.  

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v lednu 2008 

Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 
71 190/2007-
603/II. 
(17 323/2007-
606/XIII.) 

ČD - Telematika 
a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o obnovení poskytování 
služeb se zvláštním tarifem 900, 
906 a 909 
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)

85 326/2007-
603 
(78 703/2007-
606/IV.) 

NEW TELEKOM, 
spol. s r.o. 

BroadNet Czech, a.s. Spor o plnění smlouvy o vzájemné 
spolupráci ze dne 28. března 2007 
– návrh na vydání předběžného 
opatření 
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)

41 107/2007-
603/III. 
(42 523/2006-
606/IX.) 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o úhradu nákladů 
souvisejících s předáním údajů pro 
potřeby vydání telefonního 
seznamu 
(napadené rozhodnutí se ruší 
a řízení se zastavuje) 

2 746/2007-606 
 

FATEM-TV, a.s. 
 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 
(od 1. října 2007 České 
Radiokomunikace a.s.) 

Spor o uzavření smlouvy podle § 
72a ZEK 
 

 
140/2007-606 
 

Studio CLIPPER 
s.r.o. (od 1. 3. 
2007 RTA 
Ostrava, s.r.o.) 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 
(od 1. října 2007 České 
Radiokomunikace a.s.) 

Spor o uzavření smlouvy podle § 
72a ZEK 
 

http://www.ctu.cz/1/download/Vestniky/TV_03_2008.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Vestniky/TV_02_2008.pdf
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139/2007-606 
 

RTA JIŽNÍ 
ČECHY, s.r.o. 
 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 
(od 1. října 2007 České 
Radiokomunikace a.s.) 

Spor o uzavření smlouvy podle § 
72a ZEK 
 

138/2007-606 
 

RTA Zlín, s.r.o. 
 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 
(od 1. října 2007 České 
Radiokomunikace a.s.) 

Spor o uzavření smlouvy podle § 
72a ZEK 
 

136/2007-606 
 

RTA VÝCHODNÍ 
ČECHY, s.r.o. 
 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 
(od 1. října 2007 České 
Radiokomunikace a.s.) 

Spor o uzavření smlouvy podle § 
72a ZEK 
 

4. Univerzální služba 

Dne 2. ledna 2008 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení na podnikatele poskytující veřejně 
dostupnou telefonní službu, kterým bude uložena povinnost umožnit osobám se zvláštními 
sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích výběr cen 
nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních 
obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby 
a veřejně dostupnou telefonní službu. Vyhlášení výběrového řízení bylo uveřejněno dne 
2. ledna 2008 v částce 1/2008 Telekomunikačního věstníku.  

Vzhledem k tomu, že podmínky poskytování zvláštních cen nebo cenových plánů 
jsou vázány na dosud nevydané nařízení vlády podle § 38 odst. 8 zákona o elektronických 
komunikacích, které bude upravovat doklady, kterými se osoby se zvláštními sociálními 
potřebami prokazují, ČTÚ změnil termín pro předkládání přihlášek. Informace o změně 
termínu byla zveřejněna v částce 2/2008 Telekomunikačním věstníku a na webových 
stránkách ČTÚ. 

S ohledem na novelizaci zákona o elektronických komunikacích týkající se nově 
vymezeného okruhu zdravotně postižených osob (pro účely tohoto zákona) zahájil ČTÚ se 
společností Telefónica O2 z moci úřední správní řízení ve věci změny podmínek 
stanovených rozhodnutím čj. 19 592/2006-610/IV. vyř., kterým byla společnosti Telefónica 
O2 na základě § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích uložena 
povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu zdravotně postižených osob 
k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví 
uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikační zařízení, pro 
plnění uložené povinnosti. Tato změna je vedena snahou upravit podmínky předmětného 
rozhodnutí tak, aby jeho ustanovení respektovala novelizované znění zákona 
o elektronických komunikacích.  

ČTÚ vydal v měsíci lednu v jednotlivých správních řízeních rozhodnutí ve věci 
stanovení výše platby na účet univerzální služby za rok 2001. 

Rada ČTÚ vydala dne 11. ledna 2008 rozhodnutí o rozkladu podaném společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. proti rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ve věci ověření 
ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2006. Rozhodnutí správního orgánu I. stupně 
čj. 45 789/2007-611/VI. vyř. bylo zrušeno a vráceno k novému projednání a rozhodnutí. 

Dne 14. ledna 2008 ČTÚ zveřejnil sdělení o výsledku přezkumu důvodů pro uložení 
povinností poskytovat v rámci univerzální služby tyto dílčí služby: a) pravidelné vydávání 
telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup koncových 
uživatelů k těmto seznamům podle § 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických 
komunikacích a b) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné 

http://www.ctu.cz/1/download/tv_01_2008_1201078993.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Vestniky/TV_02_2008.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/sdeleni_vysledky_prezkumu_us_1200312009.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/sdeleni_vysledky_prezkumu_us_1200312009.pdf


12/20 

telefonní služby, dostupná pro koncové uživatele podle § 38 odst. 2 písm. d) zákona 
o elektronických komunikacích. 

V souladu s podmínkami vydaného příslušného rozhodnutí vydal poskytovatel 
univerzální služby v uplynulém období tištěné telefonní seznamy účastníků všech 
podnikatelů veřejně dostupné telefonní služby pro jednotlivé územní celky. Na internetu 
poskytovatel služby zpřístupnil dálkovým způsobem elektronickou verzi tohoto telefonního 
seznamu. Soulad s plněním podmínek vydaného rozhodnutí byl potvrzen závěry kontroly 
u poskytovatele služby. 

Vzhledem k celkovému rozsahu tištěného telefonního seznamu má účastník v běžné 
praxi obvykle k dispozici pouze vybrané části telefonního seznamu pro územní celky podle 
své místní příslušnosti. Rovněž veřejné telefonní automaty se z důvodů technických 
možností povinně vybavují jen tištěným telefonním seznamem územního celku 
odpovídajícího umístění tohoto veřejného telefonního automatu. Poskytovatel univerzální 
služby navíc uvedl, že registruje zřetelný pokles zájmu o vyzvednutí tištěné verze telefonního 
seznamu. 

Z počtu přístupů na internetovou stránku s telefonním seznamem ve sledovaném 
období nelze usuzovat, že dochází k výraznému poklesu zájmu uživatelů, spíše vypovídá 
o celkově nízkém využití internetu k zjišťování podobných údajů. 

V rámci přezkumu bylo zjištěno, že je ze strany účastníků mobilních operátorů nízký 
zájem o uvedení údajů o účastníkovi v telefonním seznamu.  

V souladu s podmínkami vydaného příslušného rozhodnutí poskytovatel univerzální 
služby poskytoval informační službu dostupnou na zkráceném telefonním čísle 1180 (dále 
jen „infolinka 1180“). 

Z doložených počtů volání je zřetelný pokles zájmu o volání na infolinku 1180. Vývoj 
počtu volání na komerčně fungující služby přitom poskytovatel univerzální služby nedal 
k dispozici. Dle zjištění Úřadu navíc poskytovatel univerzální služby na rozdíl od jiných 
služeb svou povinnou informační službu na čísle 1180 nepropaguje, tudíž o ní klesá obecné 
povědomí. Většina uživatelů nevyžaduje při využívání informační služby službu přímého 
spojení na hledané telefonní číslo. 

Přezkum ukázal zájem uživatelů o informační službu na lince 1180 a spokojenost 
s kvalitou poskytování. Snížení počtu volání na tuto službu v poslední době Ize vysvětlit 
rozšířením využívání komerčních informačních služeb pro vyhledávání informací a nulovou 
propagací služby. 

5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu ledna ČTÚ prováděl následující kontrolní akce: 

− rušení TV příjmu provozem základnových stanic CDMA společnosti MobilKom 
– ČTÚ řeší případy rušení v součinnosti s touto společností a v souladu 
s podmínkami oprávnění k využívání kmitočtů.  

− stížnosti na rušení od CDMA v rozvodech TKR, které jsou provozovány 
společností UPC Česká republika rušení se projevuje u digitálních televizních 
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služeb. Bylo provedeno společné kontrolní šetření se zástupcem společnosti 
InfoTel, spol. s r.o., která provádí pro společnost UPC servisní práce. Při šetření 
bylo zjištěno, že u digitálních TV programů v těchto pásmech dochází 
k nežádoucímu ovlivňování příjmu, a to většinou při využití nekvalitních 
účastnických šňůr (od účastnické zásuvky po set-top-box) jednotlivých uživatelů 
TKR.  

− kontroly provedených rekonstrukcí televizních převaděčů (dále jen „TPV“) 
a TKR byly provedeny ve dnech 23. – 25. ledna 2008. Jednalo se o TVP Aš, TKR 
Kopaniny-Podhradí, TKR Doubrava, TVP Sněžná-Kraslice a TVP Stříbrná. 
Rekonstrukce na TVP a G-vedení byly provedeny z důvodu rušení po zahájení 
vysílání DVB-T v Německu. Cílem provedených kontrol bylo zmapování 
provedených rekonstrukcí pro posouzení žádosti o úhradu z Radiokomunikačního 
účtu. 

− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel na testovacích pracovištích. Bylo provedeno 52 kontrolních 
volání. Kontrolou bylo zjištěno využívání 1 čísla v rozporu s oprávněním 
k využívání čísla. Společnosti Unient Communications byla zaslána výzva podle 
§ 114 zákona o elektronických komunikacích k odstranění zjištěných nedostatků 
tak, aby byly plněny podmínky stanovené oprávněním k využívání čísel. 

− ČTÚ vyhodnotil státní kontrolu dodržování rozhodnutí o přidělení čísel 
s přístupovým kódem služby (SAC) 90X. Kontrola byla provedena v dubnu až 
červnu 2007 a bylo provedeno přes 26 000 kontrolních volání. Správnost 
využívání testovaného čísla byla ověřena porovnáním popisu pro využití čísel 90X 
uvedeného ve Vyhlášce č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací (dále jen „číslovací plán“), a zjištěného obsahu 
(charakteru) služby v každém kontrolním volání. Zjištěné nedostatky bude ČTÚ 
řešit v souladu se zákonem o elektronických komunikacích. 



14/20 

V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni 
správního řízení jsou výsledkem provedených rozkladových řízení dvě pravomocná 
rozhodnutí, kterými ČTÚ uložil pokutu ve výši od 5 000,- do 10 000,- Kč, a to za správní 
delikt podle § 26 odst. 1 zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické služby, ve znění 
pozdějších předpisů. V jednom případě se správního deliktu podle uvedeného ustanovení 
dopustila fyzická osoba podnikající tím, že nesplnila zpravodajskou povinnost podle § 10 
odst. 3 zákona o státní statistické službě, když nepředložila statistické výkazy za příslušné 
období, přestože byla k tomu ČTÚ vyzvána. Stejnou skutkovou podstatu naplnila ve druhém 
případě také právnická osoba (obchodní společnost). 

Kontrolní činnost v oblasti cen 

ČTÚ zahájil v lednu 2008 státní kontrolu u společnosti Telefónica O2 ve věci 
ověřování plnění uložené povinnosti na trhu č. 13 – velkoobchodní poskytování koncových 
úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací souvisejících s regulací cen 
uložené na základě výsledků analýzy relevantního trhu. Předmětem kontroly jsou nově 
zveřejněné ceny v referenční nabídce poskytování koncových úseků pronajatých okruhů  
– RACO společnosti Telefónica O2 . 

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 

– 
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7. Asociace 

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen APVTS) společně 
s Asociací provozovatelů mobilních sítí (dále jen APMS) zpracovala další verzi KODEXU 
ATX, která vstoupila v platnost 1. ledna 2008. „Kodex ATX“ slouží spotřebitelům, kteří 
využívají audiotexových služeb (tj. volání na čísla se zvýšeným tarifem) k srozumitelnému 
pochopení fungování těchto služeb. Kodex ATX dále slouží Poskytovatelům, agregátorům 
Audiotexových služeb a Operátorům jako pravidla pro provozování prémiových hlasových 
služeb – Audiotexu v České republice. Doporučení, uvedená v KODEXU vycházejí ze 
zkušeností členů APVTS a APMS s provozováním těchto služeb v České republice, 
a zároveň ze zkušeností s podobnými službami v zahraničí. Cílem dokumentu je definovat 
transparentní a zároveň nediskriminační prostředí pro poskytování audiotexových služeb 
s akcentem na ochranu spotřebitele a dlouhodobé zlepšení pověsti těchto služeb na trhu.  

Asociace provozovatelů mobilních sítí se připojuje k Evropskému rámci pro 
bezpečnější používání mobilních telefonů mladistvými a dětmi a zajištění jeho implementace 
prostřednictvím samoregulace v České republice. 

Česká asociace elektronických komunikací upozornila na závažný nesoulad 
ustanovení zákona č. 304/2007 Sb. jak se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí 
a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě), jejíž článek 31 povoluje 
za určitých podmínek členským státům uložit povinnost „must carry“ zejména pro přenos 
televizních programů, tak s rozsudkem Soudního dvora z 13. prosince 2007 v otázce 
výkladu evropského práva. 

8. Spotřebitelské otázky  

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

V průběhu měsíce ledna ČTÚ zahájil 4 266 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 7 173 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, Úřad vydal ve správních řízeních 3 rozhodnutí, z toho 
ve 2 případech bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka a v 1 případě ve prospěch 
poskytovatele služby elektronických komunikací. 

9. Změny legislativní 

V částce 3 Sbírky zákonů ze dne 23. ledna 2008 bylo pod č. 7 uveřejněno Sdělení 
ČTÚ ze dne 7. ledna 2008 o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/12.2007-2 ze dne 
3. prosince 2007, kterým se mění cenové rozhodnutí ČTÚ č. CR/P12.2005-1 ze dne 
16. prosince 2005, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních 
služeb do zahraničí, ve znění cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze dne 12. ledna 
2007. ČTÚ uveřejnil předmětné cenové rozhodnutí v částce 13 ze dne 20. prosince 2007 
Poštovního věstníku. Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. ledna 2008.  

http://www.apvts.cz/dokumenty/upload/2007-12-14_-_Kodex_ATX_v31_2007-12-22_finale.doc
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V průběhu ledna 2008 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní 
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo 
poštovních služeb. 

10. Evropská unie 

Představitelé Spojených států amerických zvažují reakci proti rozhodnutí Evropské 
unie ohledně celních sazeb na elektronické produkty. Spojeným státům se nelíbí sazby, 
které evropské orgány uvalily na mnohé elektronické výrobky. Jde například o sazby za set-
top-boxy. Podle USA porušují evropské tarify „Dohodu o informačních technologiích“ 
uzavřenou v roce 1997. 
http://www.pcworld.com/article/id,141228-c,ces/article.html  

Na výroční konferenci dánského mobilního operátora – KPN dne 14. ledna 2008 
přednesla paní Viviane Reding, evropská komisařka pro informační společnost a média 
projev, ve kterém se zmínila o podmínkách, jak dosáhnout konvergence v komunikacích. Je 
nutné zajistit důvěryhodnost služeb, otevřený přístup k jejich profesionálnímu obsahu 
a příslušná kmitočtová pásma. 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches/2008/brussels_20080114.pdf 

Do 8. dubna 2008 lze předkládat návrhy na základě výzvy EK v rámci pracovního 
programu sedmého rámcového programu ES pro výzkum a technický rozvoj (2007 – 2013). 
Předkládat lze návrhy k této výzvě ve specifickém programu „Spolupráce: Informační 
a komunikační technologie: FP7-ICT-2007-3“. Nabídková dokumentace včetně termínu 
a rozpočtu je uvedena ve znění výzvy, která je uveřejněna na webových stránkách 
informační služby CORDIS na adrese: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/. 

Během měsíce ledna se v Bruselu uskutečnila první čtyři jednání Pracovní skupiny 
pro telekomunikace a informační společnost rady EU pod vedením slovinského předsednictví 
(SI PRES). Hlavním tématem, které SI PRES otevřelo, je revize Regulačního rámce služeb 
a sítí elektronických komunikací. Doposud dostaly členské státy příležitost položit dotazy 
Evropské komisi a nastínit své postoje ke změnám, které Evropská komise navrhuje ve 
směrnici 2002/22/ES (o univerzální službě), směrnici 2002/58/ES (o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí), v nařízení ES č. 2006/2004 (o spolupráci v oblasti ochrany 
spotřebitele) a ve směrnici 2002/21/ES (o společném předpisovém rámci). Detailní 
projednání jednotlivých změn bude následovat v příštích měsících, a to ve formě tématických 
celků. 

Dne 17. ledna 2008 Skupina evropských regulátorů (ERG) uveřejnila zprávu, která je 
založena na údajích shromážděných před a po zavedení regulace roamingu mezi srpnem 
a zářím roku 2007 a ukazuje pokles cen v sektorech regulovaných Komisí, zejména 
u telefonních hovorů ze zahraničí – roaming.  
http://www.erg.eu.int/doc/whatsnew/erg_08_01_intl_roaming_rep_press_rel.pdf 
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/58&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en 

Dne 29. ledna 2008 proběhlo v Bruselu zasedání „Mini – Plenary I/ERG“, které se 
zabývalo probíhající revizí Regulačního rámce služeb a sítí elektronických komunikací, a to 
především návrhy institucionálních alternativ k EECMA. Plenární zasedání se shodlo na tom, 
že není možné pouze odmítat návrhy Komise, ale že je nutné předložit ve správný čas 
alternativní návrhy. Příprava těchto návrhů pokračuje. 

http://www.pcworld.com/article/id,141228-c,ces/article.html
http://ec.europa.eu/commission_barroso/reding/docs/speeches/2008/brussels_20080114.pdf
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
http://www.erg.eu.int/doc/whatsnew/erg_08_01_intl_roaming_rep_press_rel.pdf
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/58&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/58&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Projektový tým RA1 

Ve dnech 10. až 11. prosince se ve Vídni konalo 6. zasedání projektového týmu RA1 
pracovní skupiny ECC/WG RA, který se zabývá problematikou dozoru nad trhem rádiových 
zařízení, problematikou inspekce a dohledu na používání rádiových zařízení. V předložených 
dokumentech byla dále obsažena témata užití opakovačů v družicové radionavigaci, 
uplatnění pravidel v radioamatérské službě, vyhodnocování pokrytí sítěmi UMTS (HOL) 
a poznatky z kontrolních akcí vůči námořním radiostanicím (FIN). Byl odsouhlasen upravený 
plán činnosti RA1 pro rok 2008. 

Plenární zasedání Výboru pro elektronické komunikace 

Ve dnech 17. až 21. prosince 2007 se v Amsterdamu uskutečnilo 18. plenární 
zasedání Výboru pro elektronické komunikace (ECC – Electronic Communication 
Committee).  

K hlavním bodům jednání patřilo zejména přijetí Rozhodnutí ECC o volném pohybu 
a užití pohyblivých družicových terminálů provozovaných v družicové pohyblivé službě 
v kmitočtovém pásmu 1 – 3 GHz, Rozhodnutí ECC o výjimce z individuálního licencování 
pozemních pohyblivých družicových terminálů provozovaných v přídělech družicové 
pohyblivé službě v kmitočtovém pásmu 1 – 3 GHz, návrh revidovaného Rozhodnutí ECC ke 
zrušení Rozhodnutí ERC – ERC/DEC(01)04, ERC/DEC(01)09, ERC/DEC(01)13, 
ERC/DEC(01)15 a ERC/DEC(01)18 a jeho uvolnění do veřejné konzultace.  

Dále byly projednány průběžné zprávy o probíhajících revizích rozhodnutí ECC 
a ERC, jejich sjednocení s rozhodnutími EK, o přípravě nových rozhodnutí ECC; zpráva 
pracovní skupiny CPG o výsledcích WRC-07 a navrhovaných opatření pro přípravu WRC-11 
s podklady pro Shromáždění CEPT. Byly přijaty návrhy konečných Zpráv CEPT 
zpracovaných na základě mandátu EK (k WAPECS a k ITS) a uvolněny do veřejné 
konzultace, projednány návrhy doplňující Zprávy CEPT k UWB a dodatkové Zprávy CEPT 
k digitální dividendě. Účastníci byli informováni o postupu prací na dalších zprávách CEPT 
k mandátům EK a úkolech řešených podřízenými pracovními skupinami ECC a ERO. Dále 
byly projednány otázky spolupráce s EK, ETSI a dalšími subjekty, byl přijat LoU s GSMA, 
připraveny LoU s ACEA a PSCE. Uskutečnila se volba nového předsedy ECC, předsedy 
CPG a bylo rozhodnuto o dočasném obsazení funkce předsedy skupiny WG FM; 
organizačních záležitostech, plánech práce, změnách jednacího řádu ECC, změnách 
v náplni činnosti pracovních skupin aj. 

Komise CEPT pro ITU 

Ve dnech 15. a 16. ledna 2008 se konalo zasedání Komise CEPT pro Mezinárodní 
telekomunikační unii (ITU). Hlavními body programu byla příprava CEPT ke Světovému 
shromáždění pro standardizaci v telekomunikacích (WTSA-08), Konferenci vládních 
zmocněnců (KVZ-10), Světové konferenci pro rozvoj telekomunikací (WTDC-10), Světovému 
fóru o telekomunikační politice (SF-09). Pro přípravu k uvedeným konferencím byly ustaveny 
pracovní týmy, schváleny jejich mandáty a postup při schvalování společných evropských 
stanovisek (ECP – European Common Proposals). Komise rovněž projednala a odsouhlasila 
postup delegací členů CEPT na zasedání Poradní komise sektoru ITU pro rozvoj 
telekomunikací, postup CEPT na zasedání o revizi Mezinárodního telekomunikačního řádu 
a další organizační otázky. 
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12. Nové technologie a služby 

– 

13. Digitalizace RTV 

Byl rozeslán návrh nařízení vlády, kterým se stanoví Technický plán přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP), 
a návrhu prováděcího předpisu k zákonu č. 304/2007 Sb., kterým se stanoví způsob 
stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metoda stanovení intenzity 
elektromagnetického pole a z toho odvozené pokrytí obyvatel signálem televizního vysílání.  

K návrhu TPP uplatnilo 17 subjektů celkem 177 připomínek, které je možno rozdělit 
na připomínky legislativního charakteru, technického charakteru – především co se týče 
termínů zahajování digitálního a ukončování analogového zemského televizního vysílání 
v jednotlivých územních oblastech a připomínky týkající se problematiky zajištění informační 
kampaně. 

K návrhu vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání uplatnilo 
6 subjektů celkem 45 připomínek převážně legislativně-technického charakteru. 

Dne 4. ledna 2009 byl zveřejněn na elektronické úřední desce ČTÚ návrh Síťového 
plánu identifikátorů pro sítě DVB-T k veřejné konzultaci. Připomínky k návrhu bylo možno 
uplatnit do 4. února 2008. 

Cílem síťového plánu identifikačních označení sítí, datových toků a služeb sítí 
zemského digitálního televizního vysílání je zajistit, aby se k přijímači uživatele dostaly 
informace, které umožní výběr dostupných služeb z vysílaných datových toků automatickým 
a systémově korektním způsobem. Jednoznačná identifikace sítí, datových toků a služeb 
DVB-T je nezbytná pro zajištění automatického naladění požadovaného programu na 
přijímači uživatele. 

Plánem jsou stanoveny konkrétní hodnoty identifikátorů network_id, 
transport_stream_id a service_id pro DVB-T sítě, pro které již ke dni účinnosti tohoto 
síťového plánu Úřad vydal oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, a pro jimi šířené 
služby. 

14. Správa rádiového spektra 

Od 1. ledna 2008 začal ČTÚ v souladu s čl. 6 odst. 2 části plánu využití rádiového 
spektra č. PV-P/15/03.2006-14 vydávat individuální oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů z úseku 406,1 – 410 MHz. Rádiové kmitočty jsou v souvislosti s ukončením provozu 
duplexních rádiových spojů určeny k provozování simplexních rádiových sítí v rámci pozemní 
pohyblivé služby. 

Na základě žádosti Českého radioklubu bude v pásmu 70 MHz umožněn časově 
omezený přístup ke kmitočtům amatérské radiokomunikační služby. Po podrobném rozboru 
využívání rádiového spektra v uvedeném pásmu a po projednání s ostatními oprávněnými 
uživateli bylo zjištěno, že současná situace v pásmu nedovoluje přístup pro všechny držitele 
oprávnění k užívání kmitočtů amatérské služby. Experimentální využívání kmitočtů 70,2 
– 70,3 MHz amatérskou službou bude proto umožněno v kategorii podružné služby 
s členěním na druhy provozu dle kmitočtového plánu IARU Region 1 (Davos 2005) na 
základě uděleného individuálního oprávnění s platností do 31. prosince 2008. Bude vydáno 

http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2008/SP_04-XX.200Y_navrh.doc
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2008/SP_04-XX.200Y_navrh.doc
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maximálně 20 individuálních oprávnění, provoz bude umožněn nejvýše ze dvou stanovišť 
a maximální e.r.p. bude 10 W. 

15. Poštovní služby 

V průběhu ledna ČTÚ dokončil 7 kontrol České pošty, s.p. Při těchto kontrolách byly 
zjištěny následující nedostatky: 

− několik dní docházelo ke zpožďování poštovních zásilek do Prahy. Bylo dále 
zjištěno, že ze 30 doporučených zásilek určených samotné České poště bylo 
řádně dodáno jen 8 (doporučené zásilky byly dodány opožděně, anebo o jejich 
dodání není vůbec záznam). 

− nebyly dostatečně poskytnuty informace o nových cenách platných od 1. ledna 
2008, když například ze 16 kontrolovaných poštovních schránek nebyly nové ceny 
ani na jedné uvedeny v ten okamžik, kdy začaly platit – u 10 schránek byly nové 
ceny umístěny na schránku ještě za platnosti původních cen, u 6 schránek naopak 
ještě v době, kdy již platily ceny nové, byly na nich uvedeny ceny původní. 
Nesprávné informace byly zjištěny i v prostorách některých pošt. 

− na kontrolní obálce bylo uvedeno datum až z následujícího dne. V dalším případě 
pak nebylo možno poštovní zásilku ve zvolený den vůbec podat, protože 
provozovna byla uzavřena už několik minut před koncem otevírací doby. Razítko 
s datem podání je přitom v řadě situací velmi důležitým dokladem o tom, že 
poštovní zásilka byla odeslána včas, a že tedy stanovená lhůta byla dodržena. 

− není ze strany České pošty dostatečně ověřováno, zda jsou pracovníci 
vyzvedávající poštovní zásilky za právnickou osobu k tomu skutečně oprávněni. 
Důsledkem je riziko, že se poštovních zásilek pro právnickou osobu zmocní 
neoprávněná osoba. 

− přetrvávají některé nedostatky týkající se vybavení pošt signálním zařízením, 
kterým si osoby na vozíku pro invalidy nebo maminky s kočárky mohou přivolat 
obsluhu u těch pošt, jež nemají bezbariérový přístup. 

V rámci dohledu bylo dále zjištěno, že se přepravní doby poštovních zásilek 
podstatně zhoršily (za rok 2006 bylo do následujícího pracovního dne dodáno 94 % zásilek, 
v roce 2007 již jen 89 % zásilek). To potvrzují i zjištění o zpožďování poštovních zásilek 
v období Vánoc a Nového roku. 

V průběhu prosince nabyly právní moci 2 pokuty za správní delikty v souvislosti 
s porušováním právních povinností, jež Česká pošta, s.p. v oblasti základních služeb má. 
Úhrn těchto pokut činí 50 000,- Kč. 

V jednom případě šlo o dodávání poštovních zásilek nevidomým. Ty byly dodávány 
nesprávně bez toho, že by jejich řádné dodání v dokladech potvrdila jako svědek jiná vhodná 
osoba. Přitom nevidomý adresát nezjistí bližší údaje o konkrétní zásilce, jež je mu dodávána 
(jde zejména o podací číslo, podle něhož je poštovní zásilka identifikována). 

Ve druhém případě šlo o nesprávný postup při přijímání poštovních zásilek mimo 
provozovnu. V místech, kde není poblíž k dispozici pošta, přijímají totiž poštovní zásilky 
i doručovatelé, kteří tudy projíždějí automobilem. Česká pošta však odesílatelům, kteří této 
možnosti podání využili, nevydávala řádnou podací stvrzenku tak, jak je to běžné při podání 
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u pošty. Tu jim v rozporu se svými povinnostmi předávala až dodatečně, to však pro ně 
znamenalo zbytečné komplikace. 

 
 
 
 
 
Projednáno Radou ČTÚ dne 7. února 2008. 


