
Měsíční monitorovací zpráva č. 32 
Českého telekomunikačního úřadu 

březen 2009 
 

Manažerské shrnutí 

Dne 3. března 2009  ČTÚ zveřejnil na své elektronické desce a v Telekomunikačním 
věstníku Vyhlášení výběrového řízení na přidělení volných kmitočtů v pásmu GSM 900 MHz, 
které se uvolnily po ukončení provozování některých služeb. pro zajištění dalšího rozvoje 
existujících sítí GSM a současně vytvoření základních podmínek pro možné budoucí využití 
pásma GSM 900 i novými širokopásmovými mobilními službami. 

Ve dnech 17. – 18. března 2009 uspořádal v Praze ČTÚ workshop  „Digitalizace 
a digitální dividenda II“, jehož hlavními tématy byl přechod z analogového televizního vysílání 
na digitální televizní vysílání, plnění časového harmonogramu Technického plánu přechodu 
k 15. březnu 2009 a digitální dividenda. Informace k proběhlým konzultacím a workshopům 
byly zveřejněny na http://www.digitalni-dividenda.cz/cs/. 

V průběhu března 2009 ČTÚ zahájil provádění druhého kola analýz relevantních trhů 
č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě", č. 2 – „ Původ volání (originace) ve 
veřejné telefonní síti v pevném místě" a č. 6 – „ Velkoobchodní koncové segmenty 
pronajatých okruhů  bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené 
kapacity". 

Dne 12. března proběhl na ČTÚ workshop k analýze trhu č. 4 – „Velkoobchodní 
(fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění 
účastnického vedení) v pevném místě". Akce se zúčastnili zástupci podnikatelů a asociací. 
Návrh analýzy se zapracovanými připomínkami z workshopu byl zveřejněn k veřejné 
konzultaci dne 2. dubna 2009.  

Rada ČTÚ rozhodla 25. března 2009 o změně podmínek poskytování služby 
veřejných telefonních automatů (VTA), která je poskytována v rámci univerzální služby. 
Rozhodnutím dojde k omezení počtu veřejných telefonních automatů financovaných 
prostřednictvím univerzální služby. 

 
Dne 25. března 2009 vydala Evropská komise 14. implementační zprávu – zprávu 

o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2008.  
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annual
reports/14th/index_en.htm

Dne 31. března 2009 se v Bruselu uskutečnil osmý trialog k telekomunikačnímu 
balíčku, na kterém se PRES, EP a za účasti EK téměř podařilo nalézt shody u dvou částí, 
které byly projednávány – směrnice o Better regulation a návrh nařízení zakládající BEREC 
(Body of European Regulators for Electronic Communications). Po zhruba dvou měsících 
intenzivních jednání se podařilo nalézt dílčí shodu u nejzásadnějších bodů balíčku, kterými 
bylo veto EK na nápravná opatření národních regulačních úřadů (tzv. čl. 7) a harmonizační 
opatření EK (tzv. čl. 19). U těchto dvou částí balíčku však nadále zbývá k vyjasnění několik 
bodů, které budou na programu COREPER v měsíci dubnu. Téhož dne byl parlamentním 
výborem ITRE schválen text nařízení měnící Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství. Tento text 
bude dále 2. dubna 2009 předložen ke schválení plenárnímu zasedání Evropského 
parlamentu, kde už se nepředpokládají žádné další připomínky. 
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1. Vývoj trhů  

Společnost GTS Novera 18. března 2009 oznámila, že se po akvizících mnoha 
konkurenčních operátorů a konsolidaci společnosti zaměří od roku 2009 výhradně na firemní 
zákazníky, kde společnost očekává větší prostor ke svému dalšímu růstu. Firma opouští trh 
domácností, malých firem a živnostníků. Své dosavadní zákazníky v uvedeném tržním 
segmentu (cca 20 tisíc subjektů) převede bezplatně na operátora T-Mobile.  

Telefónica O2 vydala Dodatek č. 15 k Ceníku služeb elektronických komunikací – 
Hlasové služby, v rámci kterého se u cenových tarifů O2 Nonstop, O2 Volám a O2 Volám 
Basic od 1. března 2009 mění (po měsíčním období od 1. února 2009) účtování ceny 
„Používání pevné linky“. Nově je cena těchto tarifů účtována jako „Základní cena (přístup ke 
službám, bezplatné volání ve špičce a mimo špičku)“. Do této ceny je zahrnuta cena za 
používání pevné linky a místní a dálková volání ve špičce i mimo špičku do pevných sítí 
v ČR. 

  Pro VoIP linku zavedla Telefónica O2 nový cenový tarif „VoIP O2 Business", ke 
kterému je možné využít nadstavbové balíčky typu „O2 Pevná", určené pro místní a dálková 
volání, nadstavbové balíčky typu „O2 Mobil" pro volání do mobilních sítí v ČR 
a nadstavbové balíčky typu „O2 Internet NaDoma" pro vytáčený přístup ke službám sítě 
Internet. V rámci cenového tarifu „VoIP O2 Business" lze např. volat v ČR za 1,01 Kč/min, 
do mobilních sítí za 4,82/min Kč a do sousedních zemí za 2,82 Kč/min.                             

 
Telefónica O2 poskytovala v období od 19. března do 5. dubna nabídku s názvem 

„Dny pohádkových cen“. V jejím rámci obdrží noví zákazníci vysokorychlostní připojení 
k internetu „O2 Internet ADSL 8M" a hlasovou službu „O2 Volám Basic" za 600,- Kč po dobu 
prvních 12 měsíců. 
 

Obdobnou akci provedla společnost Telefónica O2 do 5. dubna i pro nové zákazníky 
z řad živnostníků a drobných podnikatelů. Při objednávce služby „O2 Internet ADSL 8M" do 
zmíněného data bylo možné získat i hlasový plán pro podnikatele „O2 Business" společně za 
cenu 600,- Kč po dobu prvních 12 měsíců. Standardní cena samotného cenového plánu „O2 
Business" je 589,- Kč. 

Od 1. dubna začala společnost Telefónica O2 nabízet nové tarify „O2 NA!PIŠTE" 
a „O2 NA!HLAS" pro zákazníky předplacených služeb, které umožňují zákazníku vybrat si 
jednu ze tří výhod – buď víkendové volání v mobilní síti O2 za cenu 0,50 Kč/min, nebo 
večerní volání v mobilní síti O2 za cenu 0,50 Kč/min, nebo posílání SMS v mobilní síti za 
cenu 0,50 Kč/SMS. Podmínkou získání výhody je dobití kreditu v minimální hodnotě 300,- 
Kč. Odlišení těchto dvou nových tarifů je podle preference volání či zasílání SMS. Tarif „O2 
NA!HLAS" nabízí volání za 5,50 Kč/min a odeslání SMS za 2,50 Kč, přičemž u tarifu „O2 
NA!PIŠTE" voláte za 6,50 K/min a odesíláte SMS za 1,90 Kč.  

 
Společnost T-Mobile od března snížila cenu za volání v rámci EU - u odchozích 

hovorů na 12,98 Kč/min. a příchozích hovorů na 5,20 Kč/min. Dále oznámila, že od května 
dojde ke zvýšení ceny za odchozí SMS na zahraniční číslo na 5,- Kč. V současné době tato 
SMS stojí stejně jako odeslání SMS na domácí mobilní číslo dle zvoleného tarifu. Od února 
společnost umožnila na palubách vybraných letů telefonovat, přijímat hovory, posílat a 
přijímat SMS, MMS i e-maily. Ceny jsou stejné jako ve 4. roamingové zóně, tj. 95,20 Kč/min 
za odchozí volání, 65,45 Kč/min za příchozí volání. SMS stojí 15,47 Kč.   

Společnost Volný poskytuje při objednávce služby Volný Komplet uplatněné do 31. 
března jeden měsíc služby zdarma. V rámci služby zákazník obdrží internetové připojení 
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o rychlosti 8 Mbit/s (za 469,- Kč) nebo 16 Mbit/s (za 669,- Kč), za telefonní linku pak navíc 
zaplatí 330,- Kč. 

Noví zákazníci služby „Premium ADSL" společnosti České Radiokomunikace měli 
možnost do konce března získat set-top-box pro příjem digitálního signálu za 1,- Kč a ADSL 
modem za 99,- Kč.  

Společnost MobilKom nabídla do 31. března možnost získat na jeden rok „Fofr 
internet" za poloviční paušál, tj. 297,- Kč měsíčně. Po uplynutí jednoho roku  bude paušál 
stát opět 594,- Kč.  Nabídka se vztahuje na nové zákazníky a na zákazníky, kteří  migrují na 
tarif „U:fonův fofr internet". Na „U:fonův fofr internet“ za polovic se nevztahují další U:fonovy 
zvýhodněné balíčky, a to po celou dobu trvání slevy. 

Společnost UPC oznámila, že od 1. dubna 2009 ukončila všem stávajícím uživatelům 
navyšování rychlostí připojení k síti Internet. Největší zrychlení se týká nejnižšího tarifu 
„Starter", kde je původní rychlost 2 Mb/s zvýšena na 10 Mb/s. Nejvyšší nabídka 
„Professional" se zrychluje z původních 20 Mb/s na 30 Mb/s. Jejich původní cena přitom 
zůstává zachována.  

Společnost Telefónica oznámila, že od 1. dubna 2009 dochází ke změně ceny a 
způsobu účtování u služby Informace o telefonních číslech v České republice (přístupový 
kód 1180). Telefónica O2 od tohoto data zvýšila cenu ze 4,76 Kč/min na 9,52 Kč/min a 
upravila minimální délku volání podléhající zpoplatnění ze 60 na 120 sekund. ČTÚ tuto 
zněnu cen vezme v úvahu při vyhodnocení dostupnosti služeb Jednotný seznam telefonních 
čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a Informační služba o telefonních číslech, 
jejichž vyhodnocení provede v polovině roku 2009, v návaznosti na neuložení jejich 
povinného poskytování v režimu univerzální služby.      

Téma měsíce – Stav přechodu na digitální  televizní vysílání 

ČTÚ v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 nařízení vlády č. 161/2008 Sb., 
o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 
digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu, dále jen „TPP“), 
provedl vyhodnocení stavu přechodu na digitální televizní vysílání a  dne 18. března 2009 
zveřejnil druhou zprávu o průběhu přechodu v jednotlivých územních oblastech.  

 Tento dokument obsahuje aktuální informace o stavu přechodu k termínu 15. března 
2009, o postupné realizaci všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání 
aktuálního stavu pokrytí jednotlivých územních oblastí, resp. České republiky zemským 
analogovým a digitálním televizním vysíláním se stavem výchozím. Výpočty stávajícího 
pokrytí celoplošného analogového televizního vysílání a pokrytí digitálním signálem šířeným 
jednotlivými vysílacími sítěmi byly provedeny postupy stanovenými vyhláškou č. 163/2008 
Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání (dále jen 
„vyhláška“).  
 

Oproti situaci v září 2008 se pokrytí území a obyvatel signálem sítí zemského 
digitálního televizního vysílání výrazně zvýšilo zejména u sítě 1 (síť veřejnoprávního 
multiplexu). V případě sítě 1 se pokrytí počtu obyvatel zvýšilo o 51 procentních bodů na 
61,5 % obyvatel, u sítě 2 (multiplex s TV Prima, TV Nova a TV Barrandov TV NOVA) o 10 
procentních bodů na 53 % obyvatel. Pokrytí sítí 3 se zvýšilo o 16 procentních bodů na 
45,9 % obyvatel a v případě sítě 4 se pokrytí sítí zvýšilo o necelých 10 procentních bodů na 
26,6 % obyvatel. K největšímu rozvoji, ke kterému došlo u vysílací sítě 1 došlo v důsledku 
toho, že tato vysílací síť je sestavena ze zcela nových vysílačů a využívá rádiových kmitočtů 
vyhrazených pro provozovatele vysílání ze zákona o elektronických komunikacích. Původní 
vysílací síť A, která šířila společně programy České televize i programy provozovatelů 
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s licencí, byla totiž transformována do vysílací sítě 2. . Vysoké procento pokrytí je rovněž 
důsledkem skutečnosti, že v jednotlivých územních oblastech byly do provozu v rámci 
jednofrekvenčních sítí uváděny i další neplánované vysílače. Rozvoj této vysílací sítě nad 
rámec TPP pokračoval i v únoru 2009, kdy došlo k zahájení provozu vysílače Ostrava 
Hošťálkovice. Rovněž v rámci vysílací sítě 2 byl v březnu 2009 uveden nad rámec TPP do 
provozu vysílač Mikulov. Rozvoj vysílacích sítí 3 a 4 byl poznamenán nedostatkem obsahu, 
protože zatímco u vysílací sítě 3 je přenosová kapacita sítě využita cca z poloviny (jsou 
vysílány tyto programy: Óčko, Z1, Public, Rádio Prohlas a v Praze též TV Noe), pro vysílací 
síť 4 se obsah nepodařilo zajistit a v rámci této sítě jsou v současné době šířeny 
experimentálně 2 programy v HDTV rozlišení. Z těchto důvodů je jakýkoliv rozvoj sítě 4 
prakticky pozastaven, ale provozovatel deklaroval, že je schopen během několika měsíců 
značnou část této sítě uvést do provozu. 

 
Podle informací o plánovaném rozvoji vysílací sítě 1 je do konce měsíce září roku 

2009 plánováno v souladu s TPP zahájení digitálního televizního vysílání z vysílačů Jihlava 
a Trutnov a doplňkově také z vysílačů Vimperk, Liberec a Votice. Vysílací síť 2 by měla být 
do konce září 2009 rozšířena v souladu s TPP o vysílač České Budějovice 50 a doplňkově 
o vysílače Votice, Cheb  a Jáchymov. Rozvoj vysílací sítě 3 je plánován až v průběhu druhé 
poloviny roku 2009, kdy se předpokládá pouze rozvoj v souladu s TPP. Vysílací síť 4 
v současné době vysílá pouze v lokalitách Praha, Brno, Ostrava a Plzeň a ačkoliv je podle  
TPP plánováno v roce 2009 zahájení provozu z vysílačů Kutná Hora, Ústí nad Labem, 
Karlovy Vary a Písek, bude skutečný rozvoj této sítě záviset na tom, zda se podaří uzavřít 
smlouvy s provozovateli vysílání, jejichž programy by mohly být v této vysílací síti šířeny. 

 
V rámci předložené zprávy byl rovněž vyhodnocen stav pokrytí území a počtu 

obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním. V průběhu dosavadního přechodu 
došlo v některých územních oblastech z důvodu nezbytnosti uvolnění rádiových kanálů pro 
jejich využití pro zahájení DVB-T vysílání ve vysílací síti 1 k ukončování  analogového 
televizního vysílání programu ČT2. Oproti rozsahu pokrytí počtu obyvatel k termínu 15. září 
2008 (90,8 % pokrytí počtu obyvatel ČR) klesla tato hodnota na 64,4 %. U zbývajících 
programů (ČT1, Nova a Prima) nedošlo k žádné změně rozsahu pokrytí. Na některých 
stanovištích, kde byly šířeny programy ČT1 a ČT2, a kde bylo třeba pro DVB-T vysílání 
využít rádiový kanál programu ČT1, bylo ukončeno vysílání programu ČT2 a program ČT1 
byl převeden na rádiový kanál uvolněný programem ČT2 (Ústí nad Labem, Chomutov, 
Cheb). Tím nedošlo k žádnému omezení rozsahu pokrytí programu ČT1. Zároveň se 
v těchto případech dařila v rychlém sledu i záměna využití rádiových kanálů na stanovištích 
navazujících TVP tak, aby divák mohl sledovat obvyklé programy s původním nastavením 
přijímacího zařízení. 

 
K termínu 30. dubna 2009 dojde podle TPP k ukončení analogového vysílání všech 

zbývajících analogových programů (ČT1, Nova a Prima) na stanovišti vysílače Praha 
Mahlerovy sady. Podle predikce provedené výpočty postupem podle vyhlášky nedojde 
z hlediska celkového rozsahu pokrytí území ČR k podstatnému poklesu rozsahu pokrytí 
u programů ČT1 a Nova. Důvodem je skutečnost, že v oblasti Prahy je rovněž dostupný 
analogový signál těchto programů z jiných vysílačů. K částečnému poklesu pokrytí dojde 
u programu Prima. Tento pokles však bude plně kompenzován dostupností DVB-T signálu 
v celé dotčené oblasti. 

 
K dalšímu poklesu pokrytí zemským analogovým vysíláním potom dojde až v druhé 

polovině roku 2009 (září, říjen), kdy dojde k ukončení analogového vysílání vysílačů velkého 
výkonu (ERP nad 1 kW) v celé územní oblasti Plzeň a Praha (nejen vysílače na stanovišti 
Krašov a Cukrák, ale i vysílače Cheb, Jáchymov, Mariánské Lázně Dyleň, Plzeň město, 
Příbram a Votice). 
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 Z pohledu dostupnosti digitálního televizního signálu je možno konstatovat, že 
k datu 15. března 2009 je digitální TV vysílání (alespoň jedna síť) dostupné pro 60 % 
obyvatel ČR. Prakticky od konce října 2008 je souběžné pokrytí (analogové i digitální 
televizní vysílání daného programu) jednotlivých celoplošných televizí zajišťováno v souladu 
s TPP pro program ČT 1  nejméně pro 56 % obyvatel ČR, pro program TV NOVA nejméně 
pro 49 % obyvatel ČR a pro TV Prima nejméně pro 40 % obyvatel. Souběžné vysílání všech 
tří výše uvedených TV stanic je již nyní zajištěno pro nejméně 47 % obyvatel ČR. V rámci 
tohoto souběžného vysílání rovněž došlo ke zvýšení rozsahu pokrytí programem TV Prima 
o 21 % obyvatel. 

 
Ačkoliv pro vysílací síť 4 není k dispozici programový obsah nezbytný pro její 

plánovaný rozvoj a výstavbu, bylo zemské digitální televizní vysílání zahájeno v souladu 
s harmonogramem v TPP v územních oblastech Praha a Plzeň a nad tento daný rámec bylo 
digitální televizní vysílání zahájeno v územních oblastech Brno a Ostrava. V současné době 
jsou z existujících vysílačů této sítě experimentálně šířeny dva programy (Nova a ČT1) 
v HDTV kvalitě a info kanál. Rozvoj této sítě proto bude i v roce 2009 podmíněn uzavřením 
smluvních vztahů operátora vysílací sítě s těmi provozovateli vysílání s licencí, kteří dosud 
své vysílání nezahájili. Nenaplnění disponibilní kapacity vysílací sítě může ovlivnit v roce 
2009 i předpokládaný rozvoj vysílací sítě 3. 

 
Vzhledem k tomu, že prioritním úkolem TPP je zajištění úspěšného převedení 

současného zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 
vysílání a stávající čtyři celoplošné programy jsou umístěny ve vysílacích sítích 1 a 2, je 
kladen důraz především na rozvoj těchto vysílacích sítí. Rozvoj vysílacích sítí 3 a 4 proto 
bude i v roce 2009 podmíněn uzavřením smluvních vztahů operátora vysílací sítě 
s těmi provozovateli vysílání s licencí, kteří dosud své vysílání nezahájili. Nenaplnění 
disponibilní kapacity vysílací sítě může ovlivnit v roce 2009  nejen rozvoj vysílací sítě 4, ale 
i předpokládaný rozvoj vysílací sítě 3. 

 
Díky těmto skutečnostem byl pro vysílací sítě 1 a 2 splněn rozsahu i harmonogram 

stanovený v TPP a nad tento rámec bylo ještě zahájeno digitální vysílání z dalších 
doplňkových vysílačů. Ve vysílací síti 1 pro šíření veřejnoprávního multiplexu se jedná 
především o vysílače v severozápadní části Čech (vysílače Cheb 36, Jáchymov 36, 
Chomutov 33, Domažlice 34 a vysílače malého výkonu Desná 33 a Nemanice 34), ve 
vysílací síti 2 o vysílače Chomutov 58, Domažlice 48 a vysílač malého výkonu Nemanice 48.  

  
ČTÚ pokračoval v mezinárodních koordinačních a pracovních jednáních, jejichž cílem 

bylo zajištění a dokončení mezinárodní koordinace rádiových kanálů potřebných v roce 2009 
pro realizaci vysílacích sítí podle TPP i pro další možné doplnění vysílacích sítí podle 
rozvojových plánů jednotlivých operátorů. V rámci těchto jednání se podařilo zajistit všechny 
potřebné i požadované rádiové kanály nezbytné pro pokračování plánovaného rozvoje DVB-
T vysílání v roce 2009. Potřeba dalších koordinačních jednání vznikla především po přesunu 
programu Prima z vysílací sítě 3 do vysílací sítě 2. V návaznosti na toto rozhodnutí bylo 
nezbytné zajistit pro vysílací síť 2 další kmitočtové možnosti pro naplnění práv provozovatelů 
vysílání s regionální licencí, kteří sdílejí rádiové kanály společně s programem Prima.   

 
 Další podrobné údaje o  aktuálním stavu pokrytí zemským analogovým a digitálním 
vysíláním v jednotlivých krajích, okresech i obcích je možno nalézt na informačním webu 
ČTÚ http//dtv.ctu.cz.  
 

V průběhu přechodu, po zahájení provozu DVB-T vysílačů ve vysílací síti 1 
v územních oblastech Ústí nad Labem, Plzeň a České Budějovice, přistoupil ČTÚ k další fázi 
ověřovacích měření pokrytí území signálem digitálního vysílání. Pro měření byly vybrány 
obce ležící v navazující územní oblasti – Ústí nad Labem, případně oblasti Domažlicka, kde 
bylo již DVB-T vysílání zahájeno a kde nebylo z dominantního vysílače příslušné územní 
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oblasti dosaženo potřebného pokrytí. Dalšími vybranými místy byly lokality s  výpočtem 
predikovaným problematickým pokrytím, případně některé obce, kde je v současné době pro 
pokrytí analogovým signálem využíván místní vysílač malého výkonu (televizní převáděč - 
TVP). V oblasti západních Čech bylo celkem měřeno ve 107 obcích nebo jejich místních 
částích (z nichž 23 obcí bylo proměřeno opakovaně v návaznosti na postupné zahajování 
digitálního vysílání jednotlivých DVB-T vysílačů). Opakované měření potvrdilo, že po 
zprovoznění dalších doplňkových vysílačů bylo dosaženo požadovaného rozsahu pokrytí 
přesahujícího příjem pro 95 % obyvatel. Všechna provedená měření prokázala, že v oblasti 
západních Čech je zajištěno dostatečné pokrytí digitálním signálem. 

 
Kromě těchto měření provedl ČTÚ v období od prosince 2008 do konce února 2009 

šetření 146 případů stížností diváků na nekvalitní příjem DVB-T. Ve 119 případech bylo 
zjištěno, že intenzita a kvalita přijímaného signálu u stěžovatele jsou dostatečné, ve 24 
případech se jednalo o oblasti s nedostatečným pokrytím. Na základě výsledků provedených 
šetření pak lze konstatovat, že příčinami nekvalitního příjmu jsou převážně následující 
závady na přijímacím zařízení u diváků: 

• nevhodné směrování přijímací antény, 
• v případě příjmu v Brně a Praze horizontálně polarizovaná anténa, 
• závada set-top-boxu, přijímače, antény (i STA) nebo svodu, 
• příjem na pokojovou anténu. 

Ve všech případech bylo ze strany ČTÚ doporučeno konkrétní opatření k nápravě. 

2. Regulační opatření 

V průběhu března ČTÚ dokončil přípravu návrhu opatření obecné povahy analýzy 
trhu č. A/4/XX.2009-Y, trhu č. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě 
(včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě". Návrh 
ČTÚ zveřejnil dne 2. dubna k veřejné konzultaci s výzvou k uplatnění připomínek. 
Připomínky k návrhu OOP č. A/4/XX.2009-Y lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této 
výzvy.  

V březnu 2009 ČTÚ rovněž dokončil přípravu návrhu analýzy relevantního trhu č. 7 – 
„Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních 
sítích“. V návaznosti na to se 14. dubna 2009 uskuteční na ČTÚ workshop o výsledku 
analýzy s dotčenými subjekty.  

Dne 9. března 2009, resp. 20. března 2009 ČTÚ ukončil  veřejné konzultace návrhů 
rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti Telefónica O2 jako podniku s významnou tržní 
silou a rozhodnutí o zrušení povinností uložených společnosti Telefónica O2 na bývalých 
relevantních trzích č. 4 – „Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované 
v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby“ a č. 5 – „Veřejně dostupné národní 
telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby“. 
V rámci veřejných konzultací nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Dne 16. března 2009 zahájil ČTÚ veřejnou konzultaci k návrhům rozhodnutí o zrušení 
stanovení společnosti Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou (č. SMP/7/09.2006-
61), a dále k návrhům rozhodnutí č. REM/7/10.2006-67 a č. CEN/7/10.2206-68 o zrušení 
povinností uložených uvedené společnosti. K návrhům na zrušení povinností dochází na 
bývalém relevantním trhu č. 7 – „Minimální soubor pronajatých okruhů“ na základě výsledku 
analýzy, která konstatovala, že trh nesplnil test tří kritérií, a proto jej nelze nadále považovat 
za trh relevantní pro regulaci ex-ante. Připomínky ke konzultovaným návrhům rozhodnutí je 
možno uplatnit do jednoho měsíce od zahájení konzultace.  
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Dne 20. března 2009 byla ukončena veřejná konzultace k návrhu opatření obecné 
povahy analýzy trhu č. A/18/XX.2009-Y, bývalého trhu č. 18 – „Služby šíření rozhlasového 
a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým 
uživatelům". K předloženému návrhu ČTÚ neobdržel žádné připomínky a návrh uvedeného 
opatření obecné povahy byl v souladu s § 130 ost. 3 zákona č. 127/2005 Sb.  
o elektronických komunikacích odeslán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke 
stanovisku.  

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v březnu 2009  

V březnu 2009 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických 
komunikacích zahájeno žádné řízení.  

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v březnu 
2009 
 
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

86 675/2008-
606 

T-Systems Czech 
Republic a.s. 

Invitel International CZ 
s.r.o. 

Spor o zaplacení ceny za služby 

 

4. Univerzální služba 

Dne 4. března 2009 skončila veřejná konzultace k návrhu rozhodnutí o změně 
podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu 
– služby veřejných telefonních automatů. V rámci veřejné konzultace nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  Dne 25. března 2009 bylo vydáno rozhodnutí čj. 20 583/2008-610/IX. vyř., které 
byly s účinností od  1. července 2009 stanoveny  nové počty veřejných telefonních automatů 
(dále jen „VTA“), provozované společností Telefónica O2 na základě jí uložené dílčí 
povinnosti v rámci univerzální služby.  

 
Rozhodnutí vychází z výsledků provedeného přezkumu, které ukázaly na znatelný 

pokles zájmu o využívání VTA, a stanovuje postupné snížení jejich počtu během tří let 
ze současných cca 9 tisíc VTA až na cca 6 tisíc v roce 2011. Uvedenou změnou podmínek 
rozhodnutí dojde k zefektivnění využívání VTA provozovaných v rámci univerzální služby 
a současně i ke snížení nároků na financování nákladů na tuto část univerzální služby. 

 
Po provedeném přezkumu byla dne 20. března 2009 zahájena veřejná konzultace 

k záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu přístup 
zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, 
který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických 
komunikacích. V současné době je tato povinnost uložena společnosti Telefónica O2, a to 
s platností rozhodnutí do 12. července 2009. Podle zjištění z provedeného přezkumu 
neexistuje, kromě společnosti Telefónica O2,  jiný subjekt, který by službu poskytoval a byl 
schopen svou nabídkou pokrýt přiměřené potřeby koncových uživatelů v oblasti speciálně 
vybavených telekomunikačních koncových zařízení srovnatelně s povinností uloženou 
v rámci univerzální služby.  
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V průběhu března ČTÚ rovněž dokončil přezkum trvání důvodů pro uložení povinnosti 
poskytovat v rámci univerzální služby i tzv. doplňkové služby podle § 38 odst. 2 g) zákona o 
elektronických komunikacích. Na základě výsledků přezkumu zahájil ČTÚ dne 1. dubna 2009 
veřejnou konzultaci k záměru neuložit novou povinnost poskytovat v rámci univerzální služby 
tuto dílčí službu. 

Připomínky k záměru lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne zahájení veřejné 
konzultace.  

ČTÚ v průběhu března pokračoval ve správních řízeních ve věci stanovení výše 
platby na účet univerzální služby za část roku 2006, kdy byla univerzální služba 
poskytována podle dříve platného zákona o telekomunikacích (univerzální služba byla do 
května 2006 poskytována podle zákona o elektronických komunikacích). V průběhu měsíce 
března provedl ČTÚ státní kontrolu elektronických komunikací, jejímž předmětem bylo 
ověření relevantních výnosů a nákladů pro výpočet podílů a příspěvků na účet univerzální 
služby. Kontrola byla provedena u společností T-Systems Czech Republic a.s., TeliaSonera 
International Carrier Czech Republic a.s., UPC Česká republika, a.s., ČD-Telematika a.s., 
eNET s.r.o., ETT ENERGETIKA, a.s. ČTÚ na základě zjištění z kontroly přepočetl 
předběžnou výši podílů a příspěvků za účet univerzální služby za rok 2006.  

  
V návaznosti na rozhodnutí ze dne 27. ledna 2009, kterým byly ověřeny čisté 

náklady ve výši 73 875 953,- Kč za část roku 2006, kdy byla univerzální služba poskytována 
podle zákona o elektronických komunikacích, zaslal  ČTÚ operátorům 61 platebních výměrů 
na výši platby na účet univerzální služby.Výše jednotlivých příspěvků byla stanovena na 
základě procentních podílů stanovených v Opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7. , 
Příspěvky dosud zaplatilo 50 společností celkem ve výši 36 781 234,- Kč (Telefónica O2 
svůj příspěvek na účet nepřevádí). V měsíci březnu převedl ČTÚ společnosti Telefónica O2 
částku 5 839 620,- Kč, částka 30 941 614,- Kč bude převedena neprodleně.   

 
Nezaplacené příspěvky, v případech kdy již uplynula lhůta k úhradě,  bude ČTÚ 

vymáhat podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších 
předpisů, to znamená až exekucí na finanční prostředky z účtu plátce. 

 
Dne 23. března 2009 ČTÚ zveřejnil  veřejnou vyhláškou na úřední desce Oznámení 

o zahájení správního řízení s velkým počtem účastníků a zveřejnil koncept rozhodnutí 
o stanovení výše čistých nákladů za rok 2007. Dotčené subjekty mohly uplatnit své 
připomínky a návrhy ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění konceptu. 

 
ČTÚ připravuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví procentní podíly výnosů 

jednotlivých přispěvatelů za rok 2007 za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 
zákona o elektronických komunikacích. 
 

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby 

Ve sledovaném období byl ČTÚ doručen rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. 
zn. 9 Ans 5/2008-107 ze dne 5. února 2009  ve věci kasační stížnosti podané společností 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 
195/2007-74 ze dne 6. června 2008, kterým se zamítá žaloba společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. podaná na ochranu proti nečinnosti ČTÚ ve věci vydání rozhodnutí 
podle § 32 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích o výši finančních příspěvků 
stěžovatele (TO2) a ostatních držitelů telekomunikačních licencí na účet univerzální služby, 
vystavení dokladu opravňujícího stěžovatele k čerpání finančních prostředků z účtu 
univerzální služby a stanovení plateb ostatních držitelů telekomunikačních licencí na účet 
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univerzální služby ve vztahu k prokazatelné ztrátě vzniklé poskytováním univerzální služby 
v roce 2001. 

 
Nejvyšší správní soud tímto rozsudkem podanou kasační stížnost zamítl jako 

nedůvodnou, přičemž ve shodě s právním názorem Městského soudu v Praze vyjádřeném 
v rozsudku, proti němuž kasační stížnost směřovala, vyslovil, že nečinnost ČTÚ ve věci výše 
uvedené shledána nebyla. 

 5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací  

V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni 
správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné  
rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 
odst. 8 písm. g) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická 
osoba (obchodní společnost) tím, že nevyřídila reklamaci účastníka veřejně dostupných 
služeb elektronických komunikací podanou podle § 64 odst. 8 zákona o elektronických 
komunikacích ve lhůtě podle § 64 odst. 10 téhož zákona.  

Výsledkem dalšího z rozkladových řízení ve sledovaném období je pravomocné 
rozhodnutí, jímž právnické osobě ukládá pokuta ve výši 10 000,- Kč, protože tato  svým 
dalším jednáním naplnila skutkovou podstatu správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. p) 
zákona o elektronických komunikacích, neboť uveřejnila osobní údaje účastníka veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací, přestože tento při uzavírání smlouvy 
o poskytování služeb s tímto poskytovatelem  uveřejnění svých osobních údajů prokazatelně 
odmítl. Uvedeným jednáním došlo k porušení povinnosti podle § 41 odst. 6 zákona
o elektronických komunikacích. 

ČTÚ zahájil u společnosti Telefónica O2 státní kontrolu ve věci cen za přenesení 
telefonního čísla v pevné síti. Předmětem kontroly bude ověření, zda nově uplatňovaná cena 
společností Telefónica O2 je v souladu s ustanovením § 55 odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích a je nákladově orientována.                                                                                                        

V průběhu měsíce března ČTÚ prováděl následující kontrolní akce: 

- kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních 
informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. V obci Dolní Bečva bylo 
zjištěno porušení podmínek všeobecného oprávnění, které spočívalo v překročení 
maximální přípustné hodnoty vyzářeného výkonu. Provozovateli BMIS byla následně 
zaslána výzva k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona o elektronických 
komunikacích. V obci Háj ve Slezsku bylo při kontrole zjištěno, že na kmitočtu určeném 
pouze pro digitální přenos signálu, byla provozována stanice s analogovým druhem 
provozu. Současně bylo zjištěno překročení maximální přípustné hodnoty vyzářeného 
výkonu. Provozovateli BMIS bude zaslána výzva k odstranění zjištěných nedostatků 
podle § 114 zákona o elektronických komunikacích. 

- kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pozemní pohyblivé služby. V Mostě, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Novém Boru byly 
zjištěny případy porušení podmínek pro udávání volacích značek. V Jablonci 
nad Nisou byl zjištěn také nesoulad skutečných souřadnic stanoviště a nesoulad sídla 
držitele oprávnění s údaji uvedenými v tomto oprávnění. Následně byly držitelům 
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oprávnění zaslány výzvy k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona 
o elektronických komunikacích, nesoulad sídla bude projednán ve správním řízení. 

- kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/10/10.2008-14 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. V rámci této 
kontrolní činnosti bylo v Ústí nad Labem zjištěno provozování bezdrátových sluchátek 
v rozporu s podmínkami tohoto oprávnění. Předmětné rádiové zařízení navíc nesplňovalo 
stanovené technické požadavky. Zjištěná závada bude řešena s provozovatelem v rámci 
řízení o přestupku. 

- proběhla kontrola kmitočtů 160 MHz, 170 MHz a 385 MHz (integrovaný záchranný 
systém) v Hluboké nad Vltavou před  zasedáním ministrů zahraničí Evropské unie.  

- měření pokrytí obyvatel signálem DVB-T  - v březnu 2009 bylo dokončeno měření za 
jízdy ve zbývajících vytipovaných 46 obcích v okresech Rokycany, Rakovník a Beroun 
a byly šetřeny stížnosti na příjem digitální televize v městech Rokycany, Zbiroh a Nýrsko. 
V těchto lokalitách bude provedeno měření pokrytí podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., 
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání. 

- kontrola TVP Stříbrná, okres Sokolov, po přeladění převaděče v souvislosti s rušením 
při přechodu na DVB-T. 

- spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl 
v Doksech zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmu 35 MHz. Tato 
rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů (v pásmu 35 MHz lze dle všeobecného oprávnění 
č. VO-R/15/08.2005-27 provozovat pouze modely letadel). Zjištěné závady řeší ve své 
kompetenci ČOI. 

- šetření rušení od základnových stanic CDMA společnosti MobilKom, a.s. Byly 
zaznamenány stížnosti na rušení TV příjmu. Rušení bylo způsobeno silným 
elektromagnetickým polem, vyzařovaným zařízením CDMA. Rušení odstraňuje 
společnost MobilKom a.s. v souladu podmínkami oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů. 

- průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel na testovacích pracovištích. Kontrolou bylo zjištěno využívání 203 čísel 
v rozporu s oprávněním k využívání čísla. Podnikateli Petru Kopáčkovi a společnosti GTS 
NOVERA a.s. byla zaslána výzva podle § 114 zákona o elektronických komunikacích 
k odstranění zjištěných nedostatků tak, aby byly plněny podmínky stanovené oprávněním 
k využívání čísel.  

- kontrola dodržování povinnosti nediskriminace uložené rozhodnutím ČTÚ č. 
REM/12/10.2006-69 společností Telefónica O2  -  kontrola bude ukončena v dubnu. 
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- kontrola dodržování povinnosti uložené ustanovením § 70 zákona o elektronických 
komunikacích společností Telefónica O2, týkající se dostupnosti služeb volby 
a předvolby  operátora na číslech 95x – kontrola bude ukončena v dubnu.   

 
6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 

Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 9 Ans 5/2008-107 ze dne 5. února 2009 
zamítl kasační stížnost podanou společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. proti 
rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 7 Ca 195/2007-74 ze dne 6. června 2008, kterým 
byla zamítnuta žaloba uvedené společnosti uplatněná na ochranu proti nečinnosti ČTÚ 
v řízeních souvisejících s problematikou univerzální služby – viz kap. č. 4. 

7. Asociace  

– 
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8. Spotřebitelské otázky 

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

V průběhu měsíce března ČTÚ zahájil 13 241 nových 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 
o elektronických komunikacích. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo 
k nárůstu zahájených správních řízení o 31,7 %. Bylo vydáno 5 158 rozhodnutí ve věci (tj. 
o 174 více v porovnání s březnem 2008), z toho 5 091 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění  
(zaplacení ceny za služby). 

9. Změny legislativní 

V průběhu března 2009 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní 
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo 
poštovních služeb. 

10. Evropská unie 

Ve dnech 3. – 5. března 2009 se v holandském Groningenu uskutečnilo 31. zasedání 
Skupiny pro zajištění administrativní spolupráce při implementaci směrnice R&TTE (ADCO), 
která je poradním orgánem Telecommunications Conformity Assessment and Market 
Surveillance Committee (TCAM) pro účely implementace směrnice č. 1999/5/EC o rádiových 
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. 

Dne 4. března 2009 se v Ljubljani uskutečnil odborný seminář pořádaný UMTS 
Forum na téma perspektivy rozvoje mobilního broadbandu na 3G/UMTS sítích. Převážná 
část semináře se soustředila na problematiku poslední bílé knihy vydané UMTS Forum 
„Mobile Broadband Evolution: the roadmap from HSPA to LTE“. Dalším tématem, které bylo 
na semináři otevřeno, bylo využití tzv. digitální dividendy (pásmo UHFV Londýně proběhlo 
dne 5. března 2009 v rámci Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG) druhé zasedání 
pracovní skupiny k přípravě pozičního dokumentu k otázkám rozvoje širokopásmového 
bezdrátového připojení. Jde o další krok v naplňování záměru Evropské komise ve snižování 
rozdílů v možnostech přístupu obyvatelstva ke službám elektronických komunikací (tzv. 
„digital divide“). Skupina projednala výsledky obdržených dotazníků k uvedené problematice 
v zemích Společenství, zformulovala společné strategie podpory broadbandu a připravila 
strukturu výsledného dokumentu. Poziční dokument by měl být přijat na 19. zasedání RSPG. 
Jednání se zúčastnili za ČR zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a ČTÚ. 

Dne 6. března 2009 se na pozvání EK uskutečnilo v Bruselu třetí zasedání pracovní 
skupiny výboru EC/COCOM o komparativní výběrové metodě pro systémy MSS 2GHz. Na 
programu jednání byly především informace zástupců Evropské komise o vývoji v otázce 
provedení Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (Decision of the European Parliament 
and of the Council on the selection and authorisation of systems providing mobile satellite 
services – MSS), tj. otázky výběrového procesu a otázka další činnosti skupiny. Na zasedání 
byla diskutována otázka konkrétního přidělení spektra dvěma navrženým vítězům 
výběrového řízení. Část diskuse byla rovněž věnována opakovanému zdůvodnění nevybrání 
jednoho z účastníků výběrového procesu. 
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Dne 9. března 2009 se konala ve Štrasburku mimořádná schůze Výboru pro průmysl, 
výzkum a energetiku (ITRE) Evropského parlamentu. Na pořadu jednání byl Evropský úřad 
pro trh elektronických komunikací, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve 
Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 
elektronických komunikací.  

Dne 13. března 2009 se v Bruselu uskutečnilo jednání Výboru poštovní směrnice, na 
kterém byly podrobně prodiskutovány otázky související s aplikací dosavadní poštovní 
směrnice a s budoucí aplikací nového znění této směrnice v souvislosti s chystanou 
liberalizací poštovního trhu. 

Během měsíce března se v Bruselu uskutečnilo dalších šest jednání Pracovní 
skupiny pro telekomunikace a informační společnost Rady EU, která se zabývá revizí 
regulačního rámce. Revize byla také intenzivně projednávána Výborem stálých zástupců 
(COREPER), kde České předsednictví průběžně získávalo mandát pro vyjednávání 
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí (tzv. trialog). 

Výsledky trialogu se promítly do hlasování Výborů Evropského parlamentu (ITRE 
a IMCO), které proběhlo 31. března 2009. Výbory přijaly řadu pozměňovacích návrhů ke 
Společnému postoji Rady EU ze dne 16. února 2009. Finální znění těchto pozměňovacích 
návrhů však bude známo až po hlasování plenárního zasedání Evropského parlamentu, 
které se uskuteční ve dnech 21. - 24. dubna 2009. 

Dne 25. března 2009 vydala Evropská komise 14. implementační zprávu – zprávu 
o pokroku jednotného evropského trhu elektronických komunikací za rok 2008. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/communications_reports/annual
reports/14th/index_en.htm. 

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Shromáždění CEPT 

Ve dnech 19. a 20. března 2009 se v Kodani uskutečnilo mimořádné zasedání 
Shromáždění Konference evropských poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) s cílem 
projednat a schválit konečnou verzi změn Dohody o CEPT, jejichž cílem je udržení pozice 
a zajištění adekvátních reakcí této organizace na nové výzvy v souvislosti s vývojem v rámci 
EU a s měnícími se podmínkami na trhu elektronických komunikací. Hlavním bodem 
programu jednání bylo proto projednání doporučení pracovní skupiny (High Level Task 
Force) k problematice reformy CEPT a z toho vyplývající změny Dohody o CEPT 
a Jednacího řádu. Doporučení byla přijata, ale změny Dohody nezískaly potřebnou podporu 
a jejich schvalovací procedura bude pokračovat písemnou cestou. Kromě toho Shromáždění 
projednalo a vzalo na vědomí zprávy o činnosti výborů CEPT, tzn. ECC (Electronic 
Communications Committee), CERP (European Committee for Postal Regulations), Komise 
pro ITU a ERO/ETO (European Radiocommunication Office/European Telecommunication 
Office) za období od minulého zasedání ve Valletě. 

Komise pro ITU/KVZ-10 

Ve dnech 16. až 18. března 2009 se konalo první zasedání Pracovní skupiny pro 
přípravu CEPT ke Konferenci vládních zmocněnců v roce 2010 (KVZ-10), ustavené Komisí 
CEPT pro ITU. Zasedání vzalo na vědomí aktuální informace ke struktuře KVZ-10 (výbory 
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konference, funkcionáři konference a výborů za CEPT) a projednalo organizační otázky 
přípravy (struktura PT KVZ-10, definice a schvalovací postup společných evropských 
návrhů). V jednotlivých podskupinách (PT1 - Ústava/Úmluva, PT2 - Finance a otázky 
personálu a PT3 - WSIS, Internet, MTR) byla odsouhlasena hlavní témata a priority CEPT 
k zasedání KVZ-10 a identifikovány předběžné náměty na společné evropské návrhy. 

Výbor pro elektronické komunikace (ECC) 

Ve dnech 9. až 13. března 2009 se ve Vídni uskutečnilo 22. zasedání ECC. 
K hlavním závěrům patřilo přijetí revize Rozhodnutí ECC/DEC(06)07 o GSM na palubách 
letadel a Rozhodnutí ERC/DEC(01)03 o EFIS, přijetí Rozhodnutí ECC/DEC(09)01 
o harmonizovaném užití pásma 63–64 GHz pro inteligentní dopravní systémy, přijetí Zpráv 
CEPT vypracovaných na základě mandátu Evropské komise (k zařízením krátkého dosahu, 
k zařízením využívající ultraširokopásmové technologie), návrhu Zprávy CEPT k mobilní 
komunikaci na palubách lodí a průběžné Zprávy CEPT l vozidlovým radarům krátkého 
dosahu. Zasedání dále projednalo otázky zavedení Strategického plánu, podpory rozvoje 
tzv. softwarově definovaného rádia a kognitivního rádia SDR a CR, uplatnění rádiových 
rozhraní, přípravy Rozhodnutí ECC k užití pásma 790–862 MHz, metody revize Rozhodnutí 
a Doporučení ECC/ERC aj. 

12. Nové technologie a služby 

Problematika nových technologií a služeb úzce souvisí rovněž i s problematikou 
využití tzv. digitální dividendy.  

   ČTÚ proto ve dnech 17. a 18. března 2009 uspořádal v Praze workshop  „Digitalizace 
a digitální dividenda II“, jehož hlavními tématem byla, vedle vyhodnocení stavu přechodu na 
digitální televizní vysílání, i problematika digitální dividendy a jejího využítí u z hlediska 
nových technologií a služeb v podmínkách České republiky.. 

Všechny informace k  workshopům byly zveřejněny na http://www.digitalni-
dividenda.cz/cs/. 

13. Digitalizace RTV 

ČTÚ vydal v průběhu března individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro provoz DVB-T vysílačů Votice 41 a Mikulov 40 ve vysílací síti 2. Provoz těchto vysílačů 
byl zahájen 30. března 2009. Oba vysílače jsou uvedeny do provozu nad rámec 
Technického plánu přechodu a doplňují tak pokrytí v oblastech jižní Moravy a středních, 
jižních a východních Čech. 

14. Správa rádiového spektra 

Dne 3. března 2009 vyhlásil ČTÚ výběrové řízení pro udělení přídělů rádiových 
kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM.  

Cílem výběrového řízení je v souladu s požadavky na zajištění účelného využívání 
dotčené části rádiového spektra, a při respektování § 5 a 6 zákona o elektronických 
komunikacích, přidělit rádiové kmitočty z předmětných úseků současným operátorům GSM, 
proto aby byl vytvořeny podmínky další rozvoj existujících sítí GSM, a současně i podmínky 
pro možné budoucí využití pásma GSM 900 i novými širokopásmovými mobilními službami. 
Způsobem rozdělení kmitočtů v rámci tohoto výběrového řízení respektuje omezení počtu 
práv, které je stanovené v části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/05.2008-5 
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pro kmitočtové pásmo 470–960 MHz. Tímto výběrovým řízením Úřad rovněž umožňuje 
dotčeným operátorům  naplnění práv z jim dříve vydaných telekomunikačních licencí.  

V rámci tohoto výběrového řízení proběhlo dne 30. března 2009 na ČTÚ jednání se 
zájemci o účast ve výběrovém řízení, na kterém zástupci ČTÚ odpověděli na otázky 
předložené jednotlivými zájemci. Na toto jednání pak navázalo první zasedání výběrové 
komise. 

Dalším bodem výběrového řízení bude otevírání obálek s předloženými přihláškami 
do výběrového řízení, které se uskuteční dne 23. dubna 2009. 

15. Poštovní služby  

V průběhu března provedl ČTÚ 2 kontroly, které byly zaměřeny na informovanost 
adresátů o právu na dodávání až do domu. U všech kontrolovaných pošt bylo zjištěno, že 
adresáti, kterým je dodáváno do tzv. dodávacích schrán (instalovaných na cestě z pošty do 
adresátova domu), nebyli dosud informováni o tom, že mohou požadovat dodávání až do 
domu. Toto právo mají přitom adresáti již od r. 2000. 

 

 
Projednáno Radou ČTÚ dne 9. dubna 2009. 
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