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Veřejné telefonní automaty 
ČTÚ zveřejnil záměr uložit i nadále povinnost poskytovat v rámci univerzální služby 
dílčí službu veřejných telefonních automatů, a to na dobu tří let ode dne 1. ledna 
2015. Podle zjištění úřadu i nadále trvají důvody pro uložení této povinnosti. V jednot-
livých následujících letech dojde v návaznosti na počet obyvatel v daných obcích 
k mírnému snížení počtu veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby.

Výroční zpráva ČTÚ za rok 2013
Český telekomunikační úřad zveřejnil Výroční zprávu za rok 2013. Rekapi-
tuluje v ní hlavní změny na trhu elektronických komunikací a poštovních 
služeb. Zpráva dále informuje o plnění úkolů vyplývajících z povinností 
a kompetencí ČTÚ včetně jeho mezinárodních aktivit.
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Z rozhodovací praxe ČTÚ:  
Pokuta UPC za klamavé obchodní praktiky§

V květnu nabyla právní moci pokuta ve výši 1 000 000 Kč společnos-
ti UPC Česká republika, s.r.o., (UPC), za porušení zákazu používání 
nekalých obchodních praktik. UPC se správního deliktu dopustila 
tím, že v  období od 1.  1. 2012 do 31.  3.  2013 nabízela některé své 
služby (balíčky) s garancí ceny „napořád“, přičemž garanci poruši-
la, a to navíc záhy po zahájení své nabídky.

UPC se zavázala svým zákazníkům 
v uvedeném období, kdy balíček služeb 
se slevou „napořád“ nabízela, garanto-
vat cenu za služby a zároveň do  Všeo-
becných obchodních podmínek vložila 
ujednání, které ji opravňovalo k  jedno-
stranné změně ceny. Tato skutečnost 
svědčí o tom, že UPC neměla v úmyslu 
garantovanou cenu do budoucna za-
chovat a již v době nabízení balíčku slu-
žeb si ponechala možnost cenu upravit, 
což skryla do Všeobecných obchodních 
podmínek.

Pochybení se přitom týkalo ceny, 
tedy jednoho ze zásadních faktorů, které 
spotřebitele ovlivňují při  výběru posky-
tovatele služby. 

Podle UPC byla služba zavedena 
s dobrou vírou v zachování garantované 
ceny „napořád“, čili vždy do konce trvá-
ní jednotlivých smluvních vztahů služ-
by. Vzhledem ke stoupajícím nákladům 
a k poklesu ekonomické výnosnosti mu-
selo dle UPC následně dojít ke zvýšení 
ceny.

Pokuta České poště za 
diskriminaci zákazníků

Česká pošta, s.p., v roce 2012 nepří-
pustně zvýhodnila jednoho ze svých zá-
kazníků a přibližně 1,3 milionu poštovních 
zásilek dodala za nižší cenu, než za jakou 
srovnatelnou službu nabízela ostatním 
zájemcům. Český telekomunikační úřad 
za to podniku uložil pokutu v maximální 
možné výši 2 000 000 korun. Pošta se brá-
nila rozkladem, který předseda Rady ČTÚ 
svým rozhodnutím ze 27. května 2014 za-
mítl. 

Správního deliktu se pošta dopus-
tila tím, že pro firmu Tesco Stores ČR a.s., 
dodávala zásilky s vyúčtováním Tesco 
Clubcard za cenu 3,03 Kč bez DPH, zatím-
co za základní poštovní službu Obyčejné 
psaní, která svou povahou službě dodání

(dokončení na str. 5) (dokončení na str. 5)

ČTÚ doporučuje obezřetnost při uza-
vírání smluv s ohledem na podmínky 
ukončení smlouvy na dobu určitou. 
Spotřebitelé by se s těmito smluvními 
podmínkami měli pečlivě seznámit 
kvůli možnému uplatňování sankcí za 
předčasné ukončení smlouvy. 

Zákon o elektronických komuni-
kacích omezuje výši úhrady v  případě 

ukončení smlouvy před uplynutím doby 
trvání, na kterou je smlouva uzavřena, 
do výše jedné pětiny součtu měsíčních 
paušálů zbývajících do konce sjedna-
né doby trvání smlouvy, nebo jedné 
pětiny součtu minimálního sjednané-
ho měsíčního plnění zbývajících do 
konce sjednané doby trvání smlouvy.

ČTÚ se zaměří na prověrku sankcí za předčasné ukončení smlouvy

(dokončení na str. 4)
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http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/navrhy/zamer_cj_24021_2014-610_ulozeni_povinnosti_us_vta_07_05_2014.pdf
http://www.ctu.cz/o-ctu/vyrocni-zpravy/rok-2013.html
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Společnost Telefónica Czech Republic, 
a.s. (Telefónica) nahradila využívání výhody 
neomezeného počtu volných minut na vo-
lání do všech sítí poskytované v rámci tarifu 
„Volání CZ Max“ na 10 000 volných minut za 
zúčtovací období. Zdůvodňuje to obavou 
o možné zneužití. Telefónica mimo jiné po-
važuje za zneužití výhody neomezených 
volných minut umělé nebo automatické 
generování hovorů, užívání výhody primár-
ně za účelem získání jakéhokoliv jiného fi-
nančního či jiného prospěchu účastníka, 
popř. třetí strany. Pokud účastník v případě 
překročení uvedeného objemu čerpání 
volných minut nevysvětlí uspokojivě, že se 
jednalo o standardní využití služby, zpo-
platní mu Telefónica volání příslušnou saz-
bou dle tarifu „O2 Mini“.

Telefónica prodloužila do konce 
června 2014 speciální regionální nabídku 
Internet Bundle s  autoprolongací. Blíže 
k této nabídce viz Měsíční monitorovací 
zpráva z ledna 2014. 

Telefónica začala od 2. května 2014 
nabízet nové mobilní tarify „Basic“ a  „Ba-
sic data S“. Tarif Basic je nabízen ve vari-
antě bez internetu v  mobilu za měsíční 
paušál 19 Kč, tarif „Basic data S“ je nabízen 
s internetem v mobilu s datovým limitem 
200 MB/měsíc za měsíční paušál 171 Kč. 
Minuta volání do všech sítí na území 
ČR pro oba tarify stojí 3,50 Kč (tarifikace 
60+60), cena za jednu SMS do všech sítí 
na území ČR činí 1,90 Kč.

Od 2. května 2014 Telefónica upravila 
ceny internetu v mobilu určeného pro hla-
sové tarify. Ceny za datovou službu se nyní 
liší v závislosti na zvoleném hlasovém tarifu. 

Dále Telefónica začala nabízet datové 
balíčky pod názvem „Extra data“. Zákazník 
má možnost si zakoupit datový balíček 
„Extra data 100 MB“ s  datovým limitem 
100  MB/měsíc za měsíční poplatek 49 Kč 
nebo datový balíček „Extra data 500 MB“ 
s datovým limitem 500 MB/měsíc za mě-
síční poplatek 99 Kč. Datové tarify jsou 
určené pro zákazníky, kteří již vlastní hlaso-
vý tarif s „Internetem v mobilu“ nebo tarif 
s mobilním internetovým připojením. 

Telefónica v rámci krátkodobých mar-
ketingových akcí začala u O2 Mobilního 
internetového připojení nabízet datový ta-
rif „Mobilní připojení S“ s datovým limitem 
200 MB/měsíc. Datový tarif měsíčně stojí 
99 Kč a je určen pro zákazníky, kteří mají 
současně aktivovaný tarif řady FREE, [:kůl:] 
nebo O2 NEON/xDSL/O2 TV. Maximální (te-
oretická) dosažitelná rychlost stahovaní dat 
činí 42 Mbit/sekundu.

V  rámci krátkodobé marketingové 
akce začala Telefónica nabízet „Internet 
v  mobilu“ s  vyšším datovým limitem za 
cenu nižšího datového limitu. Nabídka 
platí v  období od 2. května 2014 do 30. 
června 2014 pro účastníky tarifů „FREE“, 
kteří mají současně v  rámci svého tarifu 
sjednaný „Internet v  mobilu“ s  minimál-
ním datovým limitem ve výši 200 MB. Ka-
ždý účastník, který si navýší datový limit, 
bude po dobu dvou měsíců ode dne na-
výšení datového limitu platit měsíční pau-
šální cenu odpovídající tarifu s nejbližším 
nižším datovým limitem.1 Telefónica dále 
nabízí od 2. května 2014 do 30. června 
2014 marketingovou akci Data k tarifu na 
měsíc zdarma. 

Telefónica zveřejnila hospodářské 
výsledky za první čtvrtletí 2014. Ukazatel 
provozního zisku před odpisy a amortiza-
cí (OIBDA) poklesl meziročně o 15,9 % na 
3,45 mld. Kč. Celkové výnosy společnosti 
klesly v meziročním srovnání o 9,5 % na 
10,79 mld. Kč. Společnost také uvedla, že 
za horšími výsledky stojí stagnující celko-
vý počet zákazníků mobilních služeb na 
českém trhu na úrovni 5,07 mil. a průměr-
ný měsíční výnos na zákazníka, který klesl 
o 16,6 % na 282 Kč.

Společnost T-Mobile rovněž zveřejni-
la hospodářské výsledky za první čtvrtletí 
roku 2014. Při meziročním srovnání tržby 
z mobilních a fixních služeb vzrostly 
o 2,5 % a překročily 5,9 mld. Kč, přičemž 
tržby z mobilních služeb v  meziročním 
srovnání klesly o 6,8 % a dosáhly 4,7 mld. 
Kč. Průměrná měsíční útrata na zákazníka 
(ARPU) meziročně poklesla o 15 % na 
256  Kč. Nepřetržitý růst spotřeby dato-
1 Např. hlasovému tarifu se sjednaným 
„Internetem v mobilu“ s datovým limitem 
200 MB, 1,5 GB a 3 GB odpovídá rychlost 
stahování dat ve výši 42 Mbit/sekundu, 
hlasovému tarifu se sjednaným Interne-
tem v  mobilu s  datovým limitem 10 GB 
odpovídá rychlost stahování dat ve výši 
110 Mbit/sekundu.

vých služeb se odrazil v podílu nehlaso-
vých služeb na ARPU. Tento ukazatel 
vzrostl o více než 7 procentních bodů na 
rekordních 37,9 %. Ukazatel EBITDA pokle-
sl meziročně o 4,5 %.

Mobilní operátor T-Mobile do konce 
roku převezme tuzemskou pobočku te-
lekomunikační firmy GTS. Plná provozní 
integrace je v České republice očekávána 
k 1. říjnu, přičemž zákonná fúze je plá-
nována na 1. leden 2015. Transakce byla 
uzavřena 30. května 2014 a k témuž datu 
Deutsche Telekom zahájil konsolidaci sku-
piny GTS. 

Společnost UPC nabízí od května pro 
své zákazníky, kteří využívají službu pevné 
linky UPC, možnost stáhnout si do mobilní-
ho telefonu aplikaci UPC Telefon. Služba 
vyžaduje připojení k internetu. Funguje 
prostřednictvím WiFi připojení nebo 3G 
sítě. V závislosti na mobilním datovém tarifu 
může být užívání služby UPC Telefon spoje-
no s dodatečnými poplatky hrazenými pří-
mo mobilnímu operátorovi, jehož služby 
zákazník UPC rovněž využívá.

Za ceny pevné linky díky aplikaci může 
zákazník volat i z mobilu, a to všude, kde je 
signál 3G nebo Wi-Fi. Stažení aplikace UPC 
Telefon je zdarma, ale zákazník musí být za-
registrovaný na klientském portálu UPC.

Společnost Air Telecom začala od 
5. května 2014 nabízet mobilní internetové 
připojení s měsíčním datovým limitem 8 GB 
pod názvem „Mobilní internet 8 GB“ za 
cenu 289 Kč/měsíc. Maximální dosažitelná 
rychlost stahovaných dat činí 3,1 Mbit/
sekundu.

Air Telecom začala v  květnu 2014 
účtovat 15 Kč za zaslání tištěného vyúčto-
vání. Dále snížila cenu za odblokování od-
chozích hovorů po pozdní úhradě vyúčto-
vání z 250 Kč na 50 Kč a přestala účtovat 
cenu 2 230 Kč za storno žádosti o přenese-
ní „pevného“ čísla do sítě U:fon.

Společnost RIO Media zvýšila od 
1. května 2014 jednorázové ceny za připo-
jení služby televize z  399 Kč na 599 Kč 
a dále zvýšila ceny za připojení služby tele-
vize poskytované v kombinaci s interneto-
vým připojením ze 499 Kč na 699 Kč. Od 
května 2014 začala RIO Media účtovat 
20 Kč za tištěné vyúčtování.

Situace na trhu elektronických komunikací
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http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_01-2014_leden.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/monitorovaci_zpravy/monitorovaci_zprava_01-2014_leden.pdf
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Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů

Klokanmobil
nový ceník
společnost: Benefim s.r.o.
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

S účinností od 1. května 2014 nabízí virtuální operátor Klokanmobil nové 
tarify „Tarif Klokan“ a „Nabitý klokan“. Dále operátor nabízí k uvedeným ta-
rifům balíčky datových služeb s  limity 150 MB, 300 MB, 500 MB a 1000 MB 
včetně služby denního připojení k internetu s datovým limitem 25 MB.

Skyfone
nový ceník
provozovatel: Ladislav Němec
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

Virtuální operátor Skyfone vydal 1. května 2014 nový ceník , v  rámci 
něhož snížil cenu volání nad rámec volných minut do všech sítí v ČR na 
úroveň 1,60 Kč/minutu (z původních 1,80 Kč/minutu). Cena je platná pro 
všechny tarify nabízené operátorem.

Odorik
nový ceník
provozovatel: miniTEL s.r.o.
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

Virtuální operátor Odorik snížil od 1. května 2014 cenu volání do ostat-
ních mobilních a pevných sítí v  rámci ČR z  1,69 Kč/minutu na 1,49 Kč/mi-
nutu.

sevencall
nový ceník
provozovatel: Vole-j.cz s.r.o. 
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

Dne 1. května 2014 zveřejnil operátor sevencall na svých internetových 
stránkách nový ceník, kterým zavádí pravidelné měsíční paušální platby 
pro tarify „Volej NEJ“, „Volej FÉR“. Tarifikace 60+1 nyní platí pro volání v rám-
ci vlastní „sítě“ i do ostatních sítí v rámci ČR u všech tarifů („Volej NEJ“, „Vo-
lej FÉR“, „Volej FAJN“, „Volej NAMAX“).

SAZKAmobil
nový datový balíček
společnost: SAZKA sázková kance-
lář, a.s.
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

S účinností od 6. května 2014 nabízí virtuální operátor SAZKAmobil jako 
odměnu za dobití kreditu minimální částkou 300 Kč možnost získat datový 
balíček o velikosti 300 MB volných dat za cenu 0 Kč/měsíc. Nabídka je plat-
ná do 31. prosince 2014.

Private Mobile
nová tarifikace
společnost: Private Mobile a.s.
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

Dne 19. května 2014 zveřejnil virtuální operátor Private Mobile prostřed-
nictvím svých internetových stránek nový ceník, který upravuje v rámci ta-
rifu „STANDARD“ způsob účtování hovorů na účtování po první provola-
né minutě po sekundách (60+1) oproti dřívějšímu účtování po minutách 
(60+60).

Telestica
nové datové balíčky
společnost: Telestica Czech Re-
public s.r.o.
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

S účinností od 21. května 2014 navýšil virtuální operátor Telestica limity 
nabízených datových balíčků na úroveň 200 MB (původně 100 MB), 500 
MB (původně 200 MB) a  1000 MB (původně 500 MB). Ceny těchto balíčků 
zůstaly v původní výši. 

Kaktus
nový datový balíček
společnost: T-Mobile Czech Re-
public a.s.

Od 24. května 2014 nabízí virtuální operátor Kaktus nový datový balíček 
o velikosti 500 MB za cenu 200 Kč/30 dní.
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http://www.klokanmobil.cz/upload/Cenik_1_5_2014.pdf
http://www.skyfone.cz/wp-dokumenty/cenik.pdf
http://www.skyfone.cz/wp-dokumenty/cenik.pdf
http://www.odorik.cz/w/cenik_doplnkovych_sluzeb?&#sluzby_virtualniho_mobilniho_operatora
http://www.7call.cz/cenik-sluzeb/c27
http://www.sazkamobil.cz/userdata/files/cenik-sazkamobil.pdf
http://www.sazkamobil.cz/cz/specialni-nabidky/
http://www.privatemobile.cz/cz/cenik
http://www.telestica.cz/cenik-sluzeb-telestica.pdf
https://www.mujkaktus.cz/documents/285543/0/Cenik.pdf/;jsessionid=1F160A372A5D3AB81D38F82AFC4B8412.inst31
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Trh č. 1 – přístup k veřejné te-

lefonní síti v pevném místě

Po souhlasném stanovisku Ev-

ropské komise, vydal ČTÚ 19. květ-

na 2014 opatření obecné povahy 

„Analýza trhu č. A/1/05.2014-4, trh 

č. 1 − přístup k veřejné telefonní 

síti v pevném místě“. Text uvedené-

ho opatření obecné povahy, včetně 

shrnutí stanoviska ÚOHS a připomí-

nek Evropské komise (v plném znění 

zde), úřad uveřejnil v částce 10/2014 

Telekomunikačního věstníku dne 23. 

května 2014.

Trh č. 3 – ukončení volání (ter-

minace) v jednotlivých veřej-

ných telefonních sítích posky-

tovaných v pevném místě

V  průběhu května 2014 nabylo 

právní moci všech 24 rozhodnu-

tí o uložení nápravných opatření, 

včetně uplatnění regulace cen. 

Jednotlivým společnostem, které 

byly stanoveny jako podniky s  vý-

znamnou tržní silou, uložil úřad 

shodně povinnosti umožnit přístup, 

průhlednosti a nediskriminace. Ce-

novým rozhodnutím současně sta-

novil sjednat nejpozději od 1. srpna 

2014 ceny za ukončení volání (ter-

minace) tak, aby nebyla překročena 

maximální cena 0,03 Kč/minutu bez 

DPH.

Společnosti Telefónica Czech 
Republic, a.s. byla dále uložena po-
vinnost vést oddělenou evidenci 
nákladů a výnosů. V  průběhu květ-
na nabylo právní moci rovněž sedm 
rozhodnutí o zrušení povinností na 
relevantním trhu č. 3. S ohledem na 
výsledek analýzy relevantního trhu 
č. 3 zrušil ČTÚ stanovení vybraných 
společností, které již na trhu nepů-
sobí, podnikem s významnou tržní 
silou, a následně jim zrušil i povin-
nosti uložené podle předchozí ana-
lýzy. Dne 22. května 2014 zveřejnil 
Úřad výzvu k uplatnění připomínek 
k návrhu rozhodnutí o stanovení 
společnosti MAXPROGRES telco, 
s.r.o., podnikem s významnou tržní 
silou. Toto rozhodnutí vychází ze zá-
věrů analýzy.

Trh č. 4 – velkoobchodní (fy-
zický) přístup k infrastruktuře 
sítě (včetně sdíleného nebo pl-
ného zpřístupnění účastnic-
kého vedení) v pevném mís-
tě a trh č. 5 - velkoobchodní 
širokopásmový přístup v sítích 
elektronických komunikací

Dne 17. května 2014 byla ukon-
čena veřejná konzultace k  návrhům 
opatření obecné povahy analýzy 
trhu č. A/4/XX.2014-YY a č. A/5/
XX.2014-YY. V  rámci zákonné lhůty 
své připomínky k  analýze trhu č. 4 
a trhu č. 5 uplatnily společnosti Te-
lefónica, T-Mobile a tři společnosti 
(GTS Czech s.r.o., T-Mobile, Vodafo-
ne) ve společném textu. Úplné zně-
ní obdržených připomínek ČTÚ zve-
řejnil na diskusním místě.

Trh č. 6 – velkoobchodní koncové 
segmenty pronajatých okru-
hů bez ohledu na technologii 
použitou k zajištění pronajaté 
nebo vyhrazené kapacity

Dne 5. května 2014 ČTÚ obdržel 

posouzení Komise k návrhu analýzy 

trhu č. 6, ve kterém Komise vyjádři-

la závažné pochyby k návrhu analý-

zy a zahájila tak druhou fázi šetření 

podle článku 7 směrnice 2002/21/

ES (ve znění směrnice 2009/140/ES). 

Úřad následně rozhodl o stažení ná-

vrhu analýzy trhu č. 6 z notifikační-

ho procesu a zahájil novou analýzu. 

Pochyby Komise se týkaly zejména 

věcného vymezení relevantního 

trhu a návrhu nápravných opatření.

Trh č. 7 – ukončení hlasové-
ho volání (terminace) v jed-
notlivých veřejných mobil-
ních telefonních sítích

Úřad konzultoval návrhy rozhod-

nutí o uložení povinností souvisejí-

cích s regulací cen podnikům s vý-

znamnou tržní silou s  ÚOHS, který 

k  návrhům neuplatnil žádné připo-

mínky.

Rada ČTÚ na svém zasedání v 21. 

týdnu projednala návrhy rozhodnu-

tí o uložení povinností souvisejících 

s regulací cen podnikům s význam-

nou tržní silou a odsouhlasila je k za-

slání Evropské komisi k notifikaci. 

Dne 21. května 2014 předložil úřad 

návrhy nápravných opatření k notifi-

kaci Evropské komisi.

Analýzy trhů

ČTÚ se zaměří na prověrku sankcí za předčasné ukončení smlouvy...

Podmínkou pro uplatně-
ní tohoto omezení tedy je,  že se 
musí jednat o ukončení smlou-
v y uzavřené na dobu určitou. 

Smyslem této úpravy podle záko-
nodárce bylo zajistit, aby účastník již 
nebyl odrazován od změny dosavad-
ního poskytovatele služby povinností 
uhradit vysokou finanční částku spo-
jenou s  ukončením smluvního vztahu.

Č TÚ se ny ní  ve v ý konu kon -
trolní  č innos ti  důsle dně z a -
měří  na pra x i  op erátorů,  k te -
rá  by mě la  z a  c í l  ob ej ít  v ýše 
uve dený z áměr z ákono dárce. 

(dokončení z titulní strany)
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http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/3-kolo-analyz-relevantnich-trhu/trh-c-1-pristup-k-verejne-telefonni-siti-v-pevnem-miste.html
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/3-kolo-analyz-relevantnich-trhu/trh-c-3-ukonceni-volani-(terminace)-v-jednotlivych-verejnych-telefonnich-sitich-poskytovanych-v-pevnem-miste.html
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/3-kolo-analyz-relevantnich-trhu/trh-c-3-ukonceni-volani-(terminace)-v-jednotlivych-verejnych-telefonnich-sitich-poskytovanych-v-pevnem-miste.html
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/3-kolo-analyz-relevantnich-trhu/trh-c-3-ukonceni-volani-(terminace)-v-jednotlivych-verejnych-telefonnich-sitich-poskytovanych-v-pevnem-miste.html
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/analyzy-relevantnich-trhu/3-kolo-analyz-relevantnich-trhu/trh-c-3-ukonceni-volani-(terminace)-v-jednotlivych-verejnych-telefonnich-sitich-poskytovanych-v-pevnem-miste.html
http://www.ctu.cz/ctu-online/elektronicka-uredni-deska/verejne-konzultace.html
http://www.ctu.cz/cs/download/vestniky/rok_2013/tv_20_2013.pdf
http://www.ctu.cz/ctu-online/diskuzni-misto.html?action=detail&ArticleId=11449
http://www.ctu.cz/ctu-online/diskuzni-misto.html?action=detail&ArticleId=11453
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Správa rádiového spektra

vyúčtování odpovídá, byla stanovená cena 
10 Kč. Česká pošta z obav o ztrátu zákazníka 
nabídla společnosti Tesco jinou než základ-
ní službu, následkem čehož by tak mohlo 
docházet k  poklesu počtu poskytnutých 
základních služeb a k nárůstu jejich jednot-
kových nákladů, což by mohlo mít negativ-
ní dopad na ceny základních služeb.

Česká pošta využila svého tehdejšího 
monopolního postavení na poskytování 
služby dodání písemností, když takovou 
službu nabídla jako službu dodání adres-
ných reklamních zásilek, a tím negativně 
ovlivnila soutěžní prostředí na trhu poš-
tovních služeb. Motivem jejího jednání 
bylo dosažení vyšších příjmů způsobem, 
který je v rozporu se zákonem.

Podle § 33 odst. 4 zákona o poš-
tovních službách (ve znění účinném do 
31.12.2012) není přípustné neodůvodně-
né zvýhodňování nebo znevýhodňování 
některých zájemců o základní služby.

Správní delikt ČTÚ vyhodnotil vzhle-
dem k  mimořádně velkému rozsahu, 
závažným následkům a dalším okolnos-
tem, jako mimořádně závažný. Tomu od-
povídá i potvrzená výše pokuty.

ČTÚ ve svém rozhodnutí zdů-
raznil, že podnikatel si musí svá ob-
chodní rozhodnutí před uvedením 
na trh řádně rozmyslet tak, aby ne-
mohlo dojít ke  krácení práv spotře-
bitele a k  jeho vědomému klamání. 
Společnost UPC jako podnikatel si 
jistě byla vědoma jak ekonomické 
situace v  České republice, tak i své. 
UPC se dle názoru ČTÚ dopouštěla 
vědomého protiprávního jednání, 
a to po dobu jednoho roku, přičemž 
nebyla ochotna následně dostát 

svým závazkům u spotřebitelů, se 
kterými již smlouvu s  garancí ceny 
uzavřela, a jako příčinu nedodržení 
garance ceny uvedla důvody, které 
jsou zcela irelevantní

Porušení zákazu používání neka-
lých obchodních praktik je správním 
deliktem podle § 24 odst. 1 písm. a) 
zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele. Podle zákona o ochra-
ně spotřebitele jsou nekalé zejména 
klamavé a agresivní obchodní prak-
tiky. Obchodní praktika je klamavá, 
je-li při ní užit nepravdivý údaj. 

Z rozhodovací praxe ČTÚ: Pokuta UPC za klamavé... Pokuta České poště...
(dokončení z titulní strany)

Všeobecná oprávnění
Rada ČTÚ schválila dne 7. květ-

na všeobecné oprávnění č.  VO-
R/10/05.2014-3 k  využívání rádi-
ových kmitočtů a k provozování 
zařízení krátkého dosahu, které 
nahrazuje dosavadní všeobecné 
oprávnění č.  VO-R/10/04.2012-7. 

Důvodem pro jeho vydání je zejmé-
na potřeba implementace provádě-
cího rozhodnutí Evropské komise 
2013/752/EU, a dále úpravy vyplý-
vající z aktualizace doporučení CEPT 
ERC/REC  70-03. Všeobecné opráv-
nění nabylo účinnosti 1. června 2014.

ČTÚ v květnu zkontroloval…
…výkon komunikačních činnos-
ti bez oprávnění – úřad zjistil je-
den  případ výkonu komunikační čin-
nosti bez oprávnění a  zahájí v  této 
věci správní řízení.
…dodržování podmínek indivi-
duálního oprávnění k  využívání 
rádiových kmitočtů – ČTÚ prove-
dl 28 kontrol dodržování podmínek 
individuálních oprávnění k  využívá-
ní rádiových kmitočtů, týkajících se 
převážně dodržování stanovených 
podmínek provozovateli VKV FM vy-
sílačů a letadlových stanic. Následně 
vydal šest výzev k odstranění nedo-
statků a v  těchto případech zahájil 
správní řízení. 
…dodržování podmínek vše-
obecného oprávnění č. VO-
R/12/09.2010-12 k  využívání rá-
diových kmitočtů a  provozování 
přístrojů pro širokopásmový 
přenos dat v  pásmech 2,4 GHz 
až 66  GHz – ČTÚ provedl 38 kont-
rol. Ve 26 případech zjistil závady, ze-

jména využívání indoor kmitočtů vně 
budovy a  využívání kmitočtů mimo 
pásma stanovená všeobecným opráv-
něním. V těchto případech úřad vydal 

výzvu k  odstranění zjištěných nedo-
statků a zahájil správní řízení.
…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění – ČTÚ provedl cel-
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1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 12
2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 27
3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 1 1 0 0 0

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 39 16 23 27 54 415000
 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0
 b) k poskytování služeb elektronických komunikací 1 0 0 0 27 0
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových zařízení) 38 16 23 27 27 415000
 Kontrola rádiových kmitočtů 133 9 17 10 10 158000
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 30 10 5 5 86000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 28 6 3 3 3 32000
 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a      
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

75 3 4 2 2 40000

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 0 0 0 0 0 0
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 0 0 0 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 Rozhodování účastnických sporů 0 7022 9824 2645 5934
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 0 1 0 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 16 25 8 5

ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové) 0 0 0 0 0
     baa) přístupu  k datovým službám s vyjádřenou cenou poskytovaným na síti 
             Internet nebo na jiných datových sítích  (Dialer) 0 0 0 0 0

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) 0 6993 9794 2634 5929
 d) ostatní 0 3 4 3 0

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 1 1 1 5000
9.  Ostatní 15 7 37 49 47 188500

CELKEM 187 32 7101 9911 2645 5934 112 766500

Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc květen 2014

D r u h    č i n n o s t i

Počet osvědčení 
nebo kontrol

Počet 
výzev k 

odstranění 
nedostatků

Počet
zaháj.

SŘ

Počet
vyd.

rozh.*)

Rozhodnuto 
ve prospěch

7.

*)  Celkový počet vydaných rozhodnutí zahrnuje i případy ukončení správního řízení usnesením, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), 
nepříslušnosti rozhodovat apod.

Uložené pokuty

4.

5.

6.

5 / 2014

http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2014/vo-r_10-05_2014-03.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2014/vo-r_10-05_2014-03.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_10-04_2012-07.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/vo-r_10-04_2012-07.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0752&from=CS
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003e.pdf
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC7003e.pdf
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kem 30  kontrol zaměřených na  sub-
jekty využívající kmitočty bez opráv-
nění nebo po skončení jeho platnosti, 
zejména provozovatele wifi zařízení 
mimo povolená kmitočtová pásma. 
V  deseti  případech zjistil využívání 
kmitočtů bez oprávnění a ve věci za-
hájí správní řízení.
…zdroje rušení provozu elek-
tronických komunikačních za-
řízení a  sítí, poskytování slu-
žeb elektronických komunikací 
nebo provozování radiokomu-
nikačních služeb – ČTÚ provedl 
celkem 75 místních šetření, z  toho 
53 případů rušení digitální a sate-
litní televize a deset případů rušení 
veřejných mobilních sítí. Jako zdroje 
rušení identifikoval v  květnu napří-
klad wifi zařízení, vyzařování aktiv-
ních televizních antén a opakovačů 
GSM (rušení GSM a UMTS) a linky vy-
sokého napětí. 
...zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 MHz 
- ke konci května bylo ve zkušebním 
provozu spuštěno 282 základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. ČTÚ 
přijal v květnu 17 hlášení posluchačů 
týkajících se rušení příjmu digitální 
televize, způsobené provozem BTS 
LTE. Po prošetření byla v  šesti přípa-
dech předepsána úhrada odrušova-
cího filtru operátorům LTE a v sedmi 
případech se ukázalo hlášení jako 
nedůvodné (1x storno, 1x neodolnost 
přijímacího zařízení, 2x závada zesilo-
vače, 3x při šetření ČTÚ bez rušení). 4 
případy jsou nadále v  šetření.
Spolupráce ČTÚ s  Českou ob-
chodní inspekcí – při kontrole 
u prodejců telekomunikačních kon-
cových a rádiových zařízení v rámci 
spolupráce ČTÚ s ČOI byl ve  Vejpr-
tech na Chomutovsku a v Liberci zjiš-
těn prodej rádiově řízených modelů 
aut pracujících v  pásmu 49 MHz. 
Tato rádiová zařízení nelze v České 
republice provozovat bez indivi-
duálního oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů. Inspektoři také 
zjistili prodej bezdrátových zvonků 
pracujících v pásmu 309 až 316 MHz 
vyhrazeném v  ČR pro Ministerstvo 
obrany České republiky. Zjištěné zá-
vady řeší ve své kompetenci ČOI.


Poštovní služby

V  květnu došlo k  jedné změně 
ve vydaném osvědčení o oznámení 
podnikání v  oblasti poštovních slu-
žeb. Aktuální seznam evidovaných 
provozovatelů poskytujících poštov-
ní služby nebo zajišťujících zahra-
niční poštovní služby je k  dispozici 
na internetové stránce ČTÚ ve vy-
hledávací databázi. ČTÚ dále zjistil 
v  jednom případě výkon poštovní 
činnosti bez oprávnění a v této věci 
zahájí správní řízení. Úřad dále po-
kračoval v kontrole označování zási-
lek názvem poskytovatele, u  něhož 
byly zásilky podány ve smyslu záko-
na č. 29/2000 Sb., o poštovních služ-
bách, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva o plnění povinností 
České pošty za uplynulý rok

ČTÚ vydal a 23. května 2014 zve-
řejnil Souhrnnou zprávu o plnění po-
vinností uložených držiteli poštovní 
licence České poště za rok 2013.

Zpráva vychází z výsledků do-
hledu nad plněním povinností České 
pošty jako držitele poštovní licence 
v prvním roce otevření úplného libe-
ralizovaného trhu poštovních služeb 
v  České republice. Poznatky byly zís-
kány z  provedených státních kontrol, 
při vyřizování podání zákazníků Čes-
ké pošty, případně i  dalšími způsoby 
v souladu s § 37 odst. 2 zákona o poš-
tovních službách.

ČTÚ konstatoval, že Česká pošta 
své zákonné povinnosti v roce 2013 
průběžně plnila a zajistila dostupnost 
základních služeb; dílčí nedostatky se 
týkaly především dodávání prostřed-
nictvím balíkových doručovatelů. 

V  roce 2013 došlo k  poklesu po-
dání zákazníků České pošty u ČTÚ 
v  absolutním vyjádření o 37 %, záro-
veň však byla posílena pozice spotře-
bitelů o možnost podat k  ČTÚ návrh 
na zahájení řízení o námitkách proti 
vyřízení reklamace. Tento nový instru-
ment však zákazníci v uplynulém roce 
ve velké míře nevyužili, což způsobi-
lo patrně malé povědomí o něm. Na 
nespokojenosti s vyřízením reklama-

ce se největší měrou opět podílely 
nedostatky při dodávání poštovních 
zásilek.

ČTÚ zahájil v  loňském roce dvě 
státní kontroly zaměřené na způsob 
dodávání poštovních zásilek adresá-
tům. Následně v obou případech za-
hájil správní řízení, jejichž výsledkem 
byly pokuty v celkové výši 11 000 Kč.

Za porušování právních povin-
ností uložil ČTÚ pravomocně v  prů-
běhu roku 2013 České poště 18 pokut 
v  celkové výši 1 669 000 Kč. Během 
roku 2013 zahájil dalších devět správ-
ních řízení o uložení pokuty v  sou-
hrnné částce 4 905 000 Kč, ta však do 
konce roku 2013 nebyla pravomocně 
ukončena.

V  prvním čtvrtletí roku 2014 pro-
vedl ČTÚ poprvé sběr statistických 
dat za rok 2013, a  to od všech opráv-
něných provozovatelů poštovních 
služeb. Údaje od jednotlivých pod-
nikatelů úřad zpracovává a využije 
mimo jiné jako podklad pro případné 
stanovení a financování čistých nákla-
dů České poště z  její činnosti. Přesto-
že řada těchto podnikatelů oznámila 
poskytování služeb, jež by mohly být 
považovány za substituty základních 
služeb, ČTÚ nezjistil, že by liberalizace 
poštovního trhu v  jejím počátku zá-
sadně ovlivnila trh základních služeb.

Spory mezi podnikateli 
v el. komunikacích

ČTÚ v  květnu 2014 zahájil řízení 
na návrh společnosti Vodafone pro-
ti odpůrci Telefónica, ve věci sporu 
o uložení povinnosti umožnit přístup 
ke specifickým síťovým prvkům pro 
účely velkoobchodního širokopásmo-
vého přístupu v sítích elektronických 
komunikací, včetně technologie FTTx.

V květnu 2014 byl smírem ukončen 
spor mezi společností Telefonuji s.r.o. 
a společností Voinet s.r.o. o zaplace-
ní peněžitého plnění za neuhrazené 
faktury. V rámci nového projednání 
věci došlo před správním orgánem I. 
stupně k uzavření smíru, který nabyl 
právní moci dne 10. 5. 2014.

5 
/ 2

01
4

http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby.html
http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby.html
http://www.ctu.cz/cs/download/postovni_sluzby/zprava-plneni-povinnosti-ceske-posty-2013.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/postovni_sluzby/zprava-plneni-povinnosti-ceske-posty-2013.pdf
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směru bylo zveřejnění neúplného 
návrhu smlouvy, tedy pouze vše-
obecných obchodních podmínek 
a ceníku a nikoli vlastního návrhu 
smlouvy, který spotřebitel podepisu-
je. Někteří podnikatelé neměli zve-
řejněny žádné smluvní dokumenty, 
případně byly tyto dokumenty na-
tolik skryty (ať záměrně, či nedba-
lostí ) na internetových stránkách, že 
je bylo možné nalézt jen velmi ob-
tížně, což nelze považovat za napl-
nění zákonem stanovené podmínky 
snadné dostupnosti a srozumitel-
nosti návrhu smlouvy.

Relativně často chyběla srozumi-
telná informace o tom, kdo je sku-
tečným poskytovatelem služby a na 
koho se tedy může spotřebitel ob-
racet se svými požadavky (reklama-
ce, přenos telefonního čísla apod.). 
Tato výhrada se týkala zejména tzv. 
značkových přeprodejců (branded 
resellerů), kteří jsou fakticky pro-
vozováni třemi hlavními mobilními 
operátory, avšak navenek se prezen-
tují jako nezávislé samostatné sub-
jekty. Obdobné závady zjistil úřad 
i u těch poskytovatelů, kteří v  ne-
dávné době změnili právní formu 
svého podnikání (typicky z podnika-
jící fyzické osoby na osobu právnic-
kou), avšak již patřičným způsobem 
neupravili své obchodní podmín-
ky. Někteří podnikatelé označují ve 
smluvní dokumentaci jako poskyto-
vatele služby jeden subjekt, avšak 
kontaktní údaje na webové stránce 
odkazují na subjekt jiný (který se 
zpravidla neoznámil jako podnikatel 

ČTÚ prověřil v  průběhu měsí-
ce května 2014 smluvní podmínky 
téměř všech subjektů (celkem 72), 
vystupujících na českém trhu služeb 
elektronických komunikací jako mo-
bilní virtuální operátoři. 

ČTÚ se v této fázi zaměřil přede-
vším na prověření toho:

 ¾ zda poskytovatelé služby mo-
bilního virtuálního operátora oznámili 
zahájení svého podnikání v  souladu 
s  příslušnými ustanoveními zákona 
o elektronických komunikacích, 

 ¾ zda je k nabízené službě 
zveřejněn návrh smlouvy způsobem 
umožňujícím dálkový přístup,

 ¾ zda lze z nabídky služeb a ná-
vrhu smlouvy dostupným a srozumi-
telným způsobem zjistit informaci, 
kdo je ve vztahu ke koncovému uži-
vateli (spotřebiteli) poskytovatelem 
služby a kdo je tak povinen plnit po-
vinnosti stanovené pro poskytovatele 
zákonem o elektronických komuni-
kacích (např. vyřizovat reklamace na 
poskytnutou službu nebo vyúčtování 
její ceny, zajistit přenositelnost tele-
fonních čísel atd.),

 ¾ zda prověřované smluvní 
podmínky neobsahují ustanovení, jež 
by byla zjevně v rozporu se zákonem 
o elektronických komunikacích, záko-
nem o ochraně spotřebitele, případně 
jinými právními předpisy.

Z  hlediska řádného oznámení 
podnikání nezjistil ČTÚ u prověřova-
ných subjektů až na některé výjimky 
žádné závady.

Ty úřad naopak shledal v otázce 
dostupnosti smluvní dokumentace. 
Nejčastějším prohřeškem v  tomto 

ČTÚ na straně spotřebitele
V průběhu května 2014:

 � ČTÚ zahájil 7 022 správních řízení, týkajících se účastnických sporů 
mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastní-
kem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení 
o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytova-
nou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ roz-
hoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. 

 � ČTÚ vydal 9 824 rozhodnutí ve věci, 

 � z toho 9 794 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny 
za služby).

v  oblasti služeb elektronických ko-
munikací ).

Analýza odhalila často nedosta-
tečnou či nesprávnou implementa-
ci zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 
89/2012 Sb. (NOZ – nového občan-
ského zákoníku), či opatření obecné 
povahy č. OOP/10/10.2012-12. Řada 
nedostatků se týkala reklamačních 
podmínek (např. užívání lhůt pro po-
dání reklamace a její vyřízení v  roz-
poru se zákonem o ochraně spotře-
bitele a zákonem o elektronických 
komunikacích nebo uplatňování 
podmínek, které ztěžují možnost 
účastníka uplatnit reklamaci).

Úřad se v  další fázi analýzy 
smluvních podmínek zaměří zejmé-
na na ty podnikatele, kteří vykazují 
nejvyšší počty účastníků a dále na 
ty, u nichž bylo v  rámci této první 
fáze analýzy zjištěno nejvíce závad. 

Univerzální služba
Dne 7. května 2014 ČTÚ zveřejnil 

záměr uložit povinnost poskytovat 

v rámci univerzální služby dílčí služ-

bu veřejných telefonních automatů 

nebo  jiných obdobných technic-

kých prostředků umožňujících pří-

stup k  veřejně dostupné telefonní 

službě.

ČTÚ dospěl k názoru, že i nadále 

trvají důvody pro poskytování dílčí 

služby veřejných telefonních auto-

matů nebo jiných obdobných tech-

nických prostředků umožňujících 

přístup k veřejně dostupné telefonní 

službě. Úřad hodlá tuto dílčí službu 

dále uložit na dobu tří let ode dne 

1. ledna 2015. V  jednotlivých násle-

dujících letech dojde v  návaznosti 

na počet obyvatel v  daných obcích 

k  mírnému snížení počtu veřejných 

telefonních automatů v  rámci uni-

verzální služby.

Připomínky k  záměru bylo mož-

né uplatnit do 9. června 2014.

5 / 2014

http://www.ctu.cz/cs/download/univerzalni_sluzba/navrhy/zamer_cj_24021_2014-610_ulozeni_povinnosti_us_vta_07_05_2014.pdf
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Telekomunikační regulace v EU
V  Úředním věstníku Evropské 

komise bylo v průběhu května 2014 
zveřejněno:

 ¾ Prováděcí rozhodnutí Komi-
se č. 2014/276/EU   ze dne 2. května 
2014, kterým se mění rozhodnutí 
2008/411/ES o harmonizaci kmito-
čtového pásma 3 400–3 800 MHz 
pro zemské systémy k poskytování 
služeb elektronických komunikací 
ve Společenství. 

 ¾ Směrnice 2014/53/EU Evrop-
ského parlamentu a Rady ze dne 16. 
dubna 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících 
se dodávání rádiových zařízení na 
trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. 
Směrnice vstupuje v platnost dvacá-
tým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku (11. června 2014). Členské stá-
ty do 12. června 2016 přijmou a zve-
řejní právní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí. 
Tyto předpisy se použijí od 13. června 
2016, kdy také přestává platit směrni-
ce 1999/5/ES.

 ¾ Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 
května 2014 o opatřeních ke snížení 

nákladů na budování vysokorych-
lostních sítí elektronických komu-
nikací. Tato směrnice vstupuje v plat-
nost dvacátým dnem po vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie (12. 
června 2014). Členské státy přijmou 
a zveřejní předpisy nezbytné pro do-
sažení souladu s touto směrnicí do 1. 
ledna 2016; jejich účinnost se předpo-
kládá ode dne 1. července 2016. 

•
V Bruselu  se  23.  k větna 2014 

uskutečni lo  zasedání  Kontak tní 
s í tě  (CN)  pro  Skupinu evropsk ých 
regulátorů poštovních s lužeb 
(ERGP).  Hlavním bodem progra-
mu jednání  by la  př íprava  agendy 
a  schválení  dokumentů,  k teré  bu-
dou prezentovány na  Plenárním 
zasedání  ERGP v  čer vnu 2014. 

Informace z pracovních skupin CEPT ECC
Ve dnech 27. dubna – 2. května 2014 proběhlo  v  Lucemburku 46. zasedání 
projektového týmu CEPT ECC PT1 zaměřeného na problematiku IMT (mobilní 
komunikace) spolu se zasedáním projektového týmu CEPT CPG PTD, který 
připravuje agendu Světové radiokomunikační konference WRC-15 (určení dal-
ších pásem pro systémy IMT a podmínky užití pásma 700  MHz pohyblivou 
službu). 
K podporovaným pásmům navrženým pro harmonizaci IMT patří pásma 
1427–1492 MHz a 3400–3800 MHz. V rámci zasedání se rovněž projednávalo 
možné užití pásma 2,7 GHz nízkovýkonnými aplikacemi IMT a využití dalších 
úseků z pásma 5 GHz pro širokopásmové systémy RLAN.  
Ve dnech 26. – 30. května 2014 proběhlo v norském Trondheimu 80. jednání 
pracovní skupiny kmitočtového managementu (WGFM) ECC. Na programu 
jednání byla problematika monitoringu spektra, družicových a bezpečnost-
ních komunikací, PMSE (Program Making Special Event), zařízení krátkého do-
sahu a evropské informační databáze EFIS. 

Pokles cen roamingových služeb v EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. červ-
na 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 
(dále jen „Nařízení“) stanovuje mimo jiné maximální velkoobchodní 
a maloobchodní ceny regulovaných hlasových, SMS i datových služeb. 
V této souvislosti také od 1. července 2014 dochází k dalšímu poklesu 
velkoobchodních i maloobchodních cenových stropů u roamingových 
hlasových volání, roamingových SMS a roamingových datových služeb.

Výši maximálních průměrných 
velkoobchodních cen platných od 
1. července 2014 uvádí následující 
tabulka č. 1. Ceny uvedené v eurech 

za účtovanou jednotku (minuta, 
SMS, MB) jsou přepočteny na národ-
ní měnu (CZK) za použití referenč-
ního směnného kurzu zveřejně-

ného v  Úředním věstníku Evropské 
unie vydaného dne 1. května 2014 
ve výši 27,454 CZK/EUR. Poskyto-
vatel roamingu může za odchozí 
velkoobchodní roamingová volání 
uplatňovat tarifikaci 30+1. Datové 
služby jsou účtovány v  tarifikaci po 
kB.

Maximální výši maloobchodních 
cen za roamingové služby platnou 
od 1.  července  2014 uvádí tabulka 
č. 2. Maloobchodní ceny jsou pře-
počtené do národní měny (Kč) za 
použití průměrné hodnoty z kursů 
uveřejněných v Úředním věstní-
ku Evropské unie k  1.  březnu 2014, 
1. dubnu 2014 a 1. květnu 2014 ve 
výši 27,413 CZK/EUR. Poskytovatel 
roamingu je povinen svým zákaz-
níkům účtovat příchozí hovory po 
sekundách (1+1). U odchozích hovo-
rů je umožněno poskytovateli roa-

 

Velkoobchodní roamingové služby
Odchozí volání SMS Data

v €/min. v Kč/min. v €/SMS v Kč/SMS v €/MB v Kč/MB

Regulovaná cena 
od 1. 7. 2013 0,10 2,58 0,02 0,52 0,15 3,87

Regulovaná cena 
od 1. 7. 2014 0,05 1,37 0,02 0,55 0,05 1,37

Tabulka č. 1: Cenové limity za velkoobchodní roamingové služby platné od 1. 7. 2013 a od 1. 7. 2014
Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez DPH
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mingu použít minimální počáteční 
účtovací dobu, která nepřesahuje 
30 sekund, a po které je hovor účto-
ván po sekundách (30+1). Poskyto-
vatel roamingu účtuje svým zákaz-
níkům příslušný datový eurotarif 
v tarifikaci po kB. Služba MMS zpráv 
je účtována za spotřebovanou jed-
notku, přičemž maximální cena za 
jednu odeslanou MMS zprávu odpo-
vídá maximální ceně za 1 MB staže-
ných dat.

Poskytovatel roamingu je po-
vinen nabízet maloobchodní roa-
mingové služby s  cenovými stropy 
stanovenými Nařízením v rámci hla-
sového, datového a SMS eurotarifu, 
pokud si zákazník dobrovolně nevy-
bral zvláštní roamingový tarif nebo 
tarifní balíček z  nabídky poskytova-
tele roamingu. Regulované maloob-
chodní ceny se tedy nevztahují na 
všechny poskytované roamingové 
tarify či balíčky.

Vývoj cenových limitů 
od počátku regulace 

roamingových služeb
Od počátku regulace roamingo-

vých služeb orgány Evropské unie 
došlo k poměrně výraznému sníže-
ní cenových stropů, a to jak na ma-
loobchodní, tak na velkoobchodní 
úrovni. 

Platnost cenových stropů dle 
současného Nařízení s účinností od 
1.  července 2014 je omezena v  pří-
padě maloobchodních cenových 
stropů do 30. června 2017 a u vel-
koobchodních cenových stropů do 
30. června 2022. Komise provede 
přezkum fungování Nařízení, v  rám-
ci něhož posoudí zejména, zda se 
dostatečně rozvinula hospodářská 

soutěž na velkoobchodní i malo-
obchodní úrovni.  Následně do 30. 
června 2016 podá zprávu Evropské-
mu parlamentu a Radě. Pokud ze 
zprávy vyplyne, že opatření stano-
vená Nařízením nejsou dostatečná, 
mohlo by naopak dojít k prodlouže-

ní platnosti a případnému přezkumu 
úrovně maximálních velkoobchod-
ních a  maloobchodních roamingo-
vých cen či ke stanovení dodateč-
ných technických a  strukturálních 

opatření k  dosažení vnitřního trhu 
mobilních komunikačních služeb, 
kde v  konečném důsledku nebude 
rozdíl mezi roamingovými a vnitro-
státními tarify.

V grafu č. 1 jsou uvedeny velko-
obchodní cenové limity v rámci EU/
EHP za odchozí hovory v €/min. ho-

voru a maloobchodní cenové limity 
za odchozí a příchozí hovory v €/
min. hovoru a jejich postupné sni-
žování od počátku regulace (tj. od 
30. srpna 2007) do 1. července 2014. 
U ceny za odchozí volání na velko-
obchodní úrovni došlo od počát-

ku regulace do 1. července 2014 ke 
snížení o 83 %. U maloobchodních 
cenových stropů pro odchozí volání 
došlo během stejného regulačního 
období ke snížení o 61 % a pro pří-

chozí volání došlo ke snížení o 79 %.
Graf č. 2 zobrazuje vývoj cen 

za službu roamingové SMS zprávy 
v rámci EU/EHP v €/SMS od zavedení 
regulace (tj. od 1. července 2009) do 
1. července 2014. U  velkoobchodní 
ceny za SMS zprávu došlo od zave-
dení cenové regulace do 1. července 

2014 ke snížení 
o 50 %. U malo-
obchodních SMS 
služeb došlo od 
zavedení ceno-
vé regulace do 
1. července 2014 
ke snížení ceny 
o 45 %.

Graf č. 3 zob-
razuje vývoj cen 
za roamingové 
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Graf č. 1: Vývoj regulovaných maximálních cen za roamingová volání v EU/EHP v €/min. od roku 2007

 

Maloobchodní roamingové služby

Odchozí volání Příchozí volání SMS Data

v €/min. v Kč/min. v €/min. v Kč/min. v €/SMS v Kč/SMS v €/MB v Kč/MB

Regulovaná cena 
od 1. 7. 2013 0,24 7,47 0,07 2,18 0,08 2,49 0,45 14,01

Regulovaná cena 
od 1. 7. 2014 0,19 6,30 0,05 1,66 0,06 1,99 0,20 6,63

Tabulka č. 2: Cenové limity za maloobchodní roamingové služby platné od 1. 7. 2013 a od 1. 7. 2014
Pozn.: Ceny v eurech jsou uvedeny bez DPH a ceny v korunách vč. DPH.
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datové služby v rámci EU/EHP v €/
MB. U velkoobchodní ceny za dato-
vé služby došlo během regulační-
ho období od 1. července 2009 do 
1. července 2014 ke snížení o 95 % 
a u cen za datové služby na malo-
obchodní úrovni došlo od zavedené 
regulace (tj. od 1. července 2012) do 
1. července 2014 ke snížení o 71 %.

Oddělený prodej regulovaných 
maloobchodních roamingových 

služeb
Nařízení zavádí od 1. července 

2014 domovským poskytovatelům 
roamingu povinnost umožnit svým 
zákazníkům přístup k  regulova-
ným roamingovým hlasovým, SMS 
a  datovým službám poskytovaným 
(jako balíček) kterýmkoli alterna-

tivním poskytovatelem roamingu. 
Roamingoví zákazníci tak budou 
moci kdykoli změnit poskytovate-
le roamingu. Změna poskytovatele 
roamingových služeb by měla být 
provedena bez zbytečného odkladu 
a v nejkratší možné lhůtě v závislos-
ti na zvoleném technickém řešení, 
nejdéle však do tří pracovních dnů 
od uzavření dohody mezi zákazní-
kem a jeho  novým poskytovatelem 
roamingu. Převedení na alterna-
tivního poskytovatele roamingu je 
zákazníkům poskytováno bezplat-
ně, lze jej provést v  rámci každého 
tarifního plánu a zároveň nevyža-
duje uzavření související účastnické 
smlouvy ani nevyžaduje dodateč-
né pevné nebo pravidelné platby. 
O možnosti zvolit si alternativního 

poskytovatele informují domov-
ští poskytovatelé způsobem, který 
upravuje Prováděcí nařízení Ko-
mise (EU) č.  1203/2012 ze dne 14. 
prosince 2014 o odděleném prode-
ji regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb v Unii.

Technické řešení pro zavedení 
odděleného prodeje regulovaných 
maloobchodních roamingových slu-
žeb může kombinovat jednu nebo 
více možností. Jde zejména o řeše-
ní „Single-IMSI“ a alternativní pří-
stup pro poskytování datových slu-
žeb přímo v  navštívené síti („LBO“). 
V  rámci řešení „Single-IMSI“ je od-
dělený prodej roamingových služeb 
poskytován na velkoobchodní bázi 
jakýmkoli alternativním roamingo-
vým poskytovatelem, který provádí 
prodej roamingových služeb konco-
vým maloobchodním zákazníkům. 
Regulované hlasové, SMS a datové 
roamingové služby jsou alternativ-
ním roamingovým poskytovatelem 
poskytovány v rámci balíčku. Řešení 
„LBO“ umožňující přístup k  místním 
roamingovým datovým službám 
zajišťuje pouze přístup k  roamingo-
vým datovým službám a bude atrak-
tivní především pro datové uživate-
le.
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