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Manažerské shrnutí 

Dne 18. prosince 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněny dvě 
směrnice, kterými se mění regulační rámec pro sítě a služby elektronických komunikací 
a současně bylo uveřejněno nařízení, kterým se zřizuje nový poradní orgán pro elektronické 
komunikace – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a jeho úřad. Výše uvedenými kroky byl ukončen proces revize regulačního rámce 
(dále viz kap. Téma měsíce). 

V prosinci ČTÚ pokračoval, v návaznosti na říjnové vydání opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/3/10.2009-13, trh č. 3  – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých 
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“, v zahajování správních řízení 
o stanovení podniků s významnou tržní silou, a dále o uložení, resp. změně nápravných 
opatření.  

Dne 28. prosince ukončil ČTÚ veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/4/XX.2009-Y, trh č. 4 – „Velkoobchodní  (fyzický) přístup k infrastruktuře 
sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě“.  

ČTÚ dne 17. prosince po předchozím projednání s dotčenými subjekty zveřejnil  
dokument „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“, který seznamuje 
odbornou veřejnost s postojem ČTÚ k problematice přístupových sítí nové generace (NGA). 

Dne 17. prosince 2009 proběhlo na ČTÚ za účasti notáře a zástupců předkladatelů 
přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení na udělení práva k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování 
služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních 
aplikací. 

S účinností od 1. ledna 2010 byla zvýšena sazba DPH z 19 % na 20 % platná i pro 
služby elektronických komunikací. 

1. Vývoj trhů  

 Od 1. prosince se část zákazníků společnosti České Radiokomunikace, konkrétně 
domácnosti a malé a střední firmy, stala zákazníky společnosti T-Mobile. Firma T-Mobile je 
nově rovněž majitelem technické infrastruktury, která je využívána pro provoz hlasových 
a datových služeb dotčených zákazníků. Přechod se tak týká například uživatelů služeb 
„Classic ADSL“, „Premium ADSL“ , „Premium WiMAX“ a dalších. 

 
Do konce prosince nabízela společnost UPC akviziční nabídku k internetovým tarifům 

o rychlostech 10, 30, 50 a 100 Mbit/s. Noví zákazníci mohli u tarifů o rychlosti 10 a 30 Mbit/s 
získat 50% slevu z měsíční ceny tarifu po dobu prvních 6 měsíců. U tarifů o rychlosti 50 
a 100 Mbit/s se 50% sleva vztahuje na dobu prvních 4 měsíců. Internet o rychlosti 10 Mbit/s 
tak zákazníky vyjde prvních 6 měsíců na 245,- Kč/měsíc, internet o rychlosti 30 Mbit/s na 
425,- Kč/měsíc. Akviziční nabídka se vztahovala pouze na online objednávky. 
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Společnost Vodafone otevřela od 1. prosince portál „Vodafone park beta“ pro 
všechny uživatele. Po registraci na portálu získá uživatel možnost zaslat až 777 MMS do sítě 
Vodafone zdarma. Mezi další hlavní funkce portálu patří SMS brána s adresářem, archív 
všech odchozích i příchozích hovorů a archív odeslaných i přijatých SMS/MMS. 

 
Vodafone dále od prosince nabízí ve vybraných partnerských prodejních sítích 

předplacenou datovou sadu. Za 1 277 Kč,- zákazník získá kompaktní USB modem a kartu 
pro připojení k mobilnímu internetu včetně předplaceného kreditu pro mobilní připojení 
k internetu v hodnotě 700,- Kč. 

Společnost T-Mobile nabídla pro nové zákazníky, či zákazníky, kteří si v prosinci 
zaktivovali některý z hlasových tarifů s paušálem nebo na něj přešli z předplacené karty, do 
konce roku o sobotách a nedělích volání zdarma v rámci vlastní sítě. Pro živnostníky či 
menší firmy, kteří si aktivují v prosinci některý z tarifů z řady „Podnikatel“, společnost 
poskytla 200,- Kč kreditu navíc. V případě, že si aktivují minutový tarif, dostanou tito 
zákazníci k nové smlouvě do konce roku 50 volných minut na volání do všech sítí.  

 
Pro firmy dále společnost nabídla T-Mobile službu „Virtuální ústředna“, která propojí 

všechna firemní pevná i mobilní čísla do společné podnikové sítě. V té je pak volání 
z pevných linek na ostatní pevné telefony a mobilní telefony v rámci podnikové sítě 
bezplatné, a to za měsíční paušál ve výši 236,81 Kč za každé pevné číslo připojené 
k ústředně. Při uzavření smlouvy do 31. ledna 2010 na dobu určitou získá zákazník po dobu 
šesti měsíců na tarif „Virtuální ústředna“ 50% slevu. Minuta hovoru mimo firmu na mobilní 
telefon stojí 4,29 Kč a na pevnou linku 1,07 Kč. Zákazník si však může dokoupit balíček 
volných minut do sítě T-Mobile a ostatních pevných sítí, a to buď 500, 1 000, 2 000, 5 000, 
8 000 nebo 10 000 volných minut měsíčně. Zvýhodněné ceny mají v rámci této služby 
rovněž mezinárodní hovory. Volání do pevné sítě u sousedních států je za 2,38 Kč/min, do 
mobilní sítě za 5,83 Kč/min. U ostatních států EU je cena do obou sítí stejná, tj. 6,43 Kč/min.  

Společnost T-Mobile nabízí od 9. prosince testovací provoz sítě UMTS ve vybraných 
částech Prahy. Testovat mohou všichni jeho zákazníci, kteří se zaregistrují a jejich telefon 
poskytuje 3G služby.  

Společnost MobilKom oznámila, že mění strategii prodeje produktů pod značkou 
U:fon. Hodlá zahájit velkoobchodní nabídku a změnit se na nízkonákladového operátora 
s důrazem na mobilní data. 

Vliv zvýšení sazby DPH od 1. ledna 2010 

Se změnou sazby DPH u telekomunikačních služeb z 19 % na 20 % dochází od 
1. ledna 2010 u společnosti T-Mobile u aktuálně nabízených nefiremních a všech „Twist“ 
tarifů ke změně cen bez DPH tak, aby výsledná cena s DPH zůstala stejná. Tento přístup je 
uplatněn také u cen za měsíční paušál, cen hovorného, SMS a MMS. Obdobně jsou 
účtovány i ceny za starší nefiremní tarify včetně tarifu „Bav se“. Firemním zákazníkům nebyla 
snížena cena bez DPH za jednotlivé služby (měsíční paušál, volání atd.) a došlo tak 
zvýšením sazby DPH o jeden procentní bod ke zvýšení celkové ceny. Stejně tak došlo ke 
změně cen služeb poskytovaných prostřednictvím pevné sítě (např. bývalým rezidentním 
zákazníkům společností České Radiokomunikace a GTS Novera).  

 
Společnost Vodafone ceny bez DPH nezmění. Zvýšením DPH na 20 % dojde tedy 

k méně než jednoprocentnímu zvýšení ceny pro koncové spotřebitele za mobilní služby 
společnosti Vodafone. 

 
Společnost Telefónica O2 promítla zvýšení DPH do svých služeb pouze částečně. 

Nedošlo k paušálnímu navýšení cen. Např. u některých tarifů „O2 NEON“ zůstal měsíční 
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paušál beze změn, ale změnily se nepatrně ceny volání. U některých tarifů (například mobilní 
datové tarify) se ceny nezměnily vůbec. Nezměněná výše cen s DPH zůstala např. i u služby 
zřízení a používání pevné linky. 

U služeb poskytovaných společností MobilKom se podle jejího sdělení projeví 
zvýšení DPH v cenách až v měsíci únoru. Společnost jako vánoční dárek dá zákazníkům 
jeden měsíc za starou cenu – zvýšení sazby DPH za leden tedy zaplatí MobilKom ze svého. 

Společnost UPC sdělila, že k prvnímu lednu základní sazba bez DPH zůstává 
u všech služeb pro rok 2010 nezměněna. Ke každé položce za službu bude připočtena nová 
sazba DPH ve výši 20 %. Tato úprava se bude týkat všech služeb včetně balíčků.  

U společnosti RIO Media zůstaly koncové ceny včetně DPH k 1. lednu 2010 za 
služby pro domácnosti ve stejné výši (ceny se změní pouze tam, kde je ve službě obsažen 
program HBO, protože došlo k navýšení ceny ze strany dodavatele). Pro firemní zákazníky 
se zvýšení sazby DPH o jeden procentní bod projeví ve zvýšené koncové ceně. 

Společnost Volný ponechal pro všechny své zákazníky koncové ceny v původní výši 
roku 2009, navýšení DPH se tak v koncových cenách služeb neprojeví. 

Vánoční a Novoroční provoz v sítích mobilních operátorů 

Dle zveřejněných informací zaznamenali mobilní operátoři během Štědrého dne roku 
2009 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles počtu zaslaných SMS o 800 
tis. na 71,4 mil. SMS (z toho zákazníci společností Telefónica O2 a T-Mobile odeslali shodně 
27,7 mil. SMS a zákazníci Vodafone 16 mil. SMS). Celkový počet odeslaných MMS vzrostl 
ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku téměř dvojnásobně. Za jejich nárůstem 
stojí především firma Vodafone, jejichž zákazníci si na Štědrý den vyměnili 864 tis. 
obrázkových MMS a 450 tis. MMS. V rámci mobilní sítě zaznamenala společnost 
Telefónica O2 15 mil. hovorů a z pevných linek bylo uskutečněno 4 mil. hovorů, z čehož 
směřovala téměř polovina do zahraničí (nejčastěji volali lidé na Slovensko, do Rakouska, 
Německa, Itálie, USA, Velké Británie a Maďarska).    

Během silvestrovské noci a v prvních hodinách Nového roku meziročně poklesl počet 
hovorů v mobilních sítích o 700 tis. na 54,3 mil. (z toho bylo uskutečněno přes síť T-Mobile 
24,3 mil. hovorů, Telefónica O2 19 mil. a Vodafone 11 mil.). V rámci vnitrostátní pevné sítě 
společnosti Telefónica O2 si na Silvestra zavolalo 1,9 mil. lidí a počet hovorů z pevné sítě do 
zahraničí činil přes 2 mil. (z toho směřovalo nejvíce hovorů do Rakouska). Počet SMS zpráv 
byl 39,9 mil. (z toho 15,9 mil. T-Mobile, Telefónica O2 15,5 mil. a Vodafone 8,5 mil.). Celkový 
počet odeslaných MMS byl 564,5 tis. (z toho T-Mobile 164,5 tis., Telefónica O2 135 tis. a 
Vodafone 265 tis.), tj. o polovinu více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.  
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Téma měsíce – Revize regulačního rámce pro elektronické 
komunikace 

Dne 18. prosince 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněny dvě 
směrnice, kterými se mění regulační rámec pro sítě a služby elektronických komunikací – 
Směrnice o lepší regulaci tj. směrnice, kterou se mění směrnice č. 2002/21/ES (rámcová 
směrnice), směrnice č. 2002/19/ES (přístupová směrnice) a směrnice č. 2002/20/ES 
(autorizační směrnice) a  Směrnice o právech občanů tj. směrnice, kterou se mění směrnice 
č. 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) a směrnice č. 2002/58/ES (směrnice 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací). 
Současně bylo uveřejněno nařízení, kterým se zřizuje nový poradní orgán pro elektronické 
komunikace – Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) a jeho úřad. Tímto krokem byl na evropské úrovni ukončen celý proces revize 
regulačního rámce a započalo období transpozice a implementace nových předpisů. Lhůta 
pro převedení směrnic do vnitrostátních právních předpisů je osmnáct měsíců. 

Rekapitulace procesu revize regulačního rámce 

Dne 25. listopadu 2005, tedy po uplynutí tří let od přijetí regulačního rámce pro 
sítě   a služby elektronických komunikací z roku 2002, vyzvala Evropská komise (EK) 
k podání podnětů pro nadcházející přezkoumání funkčnosti tohoto regulačního rámce. 

EK jednala v souladu s ustanovením o postupech pro přezkum, které obsahuje každá 
z dotčených směrnic a podle kterého byla EK povinna přezkoumat uplatňování regulačního 
rámce do 25. července 2006. Tuto povinnost splnila vydáním Sdělení o revizi regulačního 
rámce pro sítě a služby elektronických komunikací ze dne 29. června 2006. Spolu s ním 
vydala EK doprovodný pracovní dokument, kde prezentovala své závěry o fungování 
regulačního rámce a své představy o potřebných změnách. K navrhovaným změnám také 
vypracovala hodnocení dopadů. Všechny dokumenty byly předmětem dvouměsíční veřejné 
konzultace. 

Legislativní část revize regulačního rámce byla zahájena uveřejněním návrhů EK dne 
13. listopadu 2007 a trvala tedy více než dva roky.  

Během předsednictví České republiky v Radě EU dospěli vyjednavači evropských 
institucí k dohodě na znění všech novelizačních předpisů. Úspěch českého předsednictví 
však zmařilo rozhodnutí Evropského parlamentu, který přijal ve druhém čtení jeden 
pozměňovací návrh, který nebyl součástí dohody a nebyl pro všechny členské státy EU 
akceptovatelný. Z tohoto důvodu byla jedna ze směrnic, tzv. směrnice o lepší regulaci, 
schválena až ve třetím čtení a to Radou EU 20. listopadu 2009 a Evropským parlamentem 
24. listopadu 2009.  
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Sporný pozměňovací návrh zdůrazňoval nedotknutelnost základních lidských práv 
a svobod, zejména práva na informace. Toto ustanovení schválil Evropský parlament s cílem 
zabránit členským státům, aby svým rozhodnutím mohly omezit, bez předchozího rozhodnutí 
soudu, přístup koncového uživatele ke službám poskytovaným prostřednictvím Internetu. 
Kompromisní znění je ve svém vyjádření přímější, staví na principu přiměřenosti opatření za 
strany státu a přiznává právo na řádné řízení a účinnou soudní ochranu, včetně práva na 
včasný soudní přezkum rozhodní. Z pohledu cílů revize regulačního rámce však toto 
ustanovení nelze považovat za klíčové. 

Hlavním záměrem evropských institucí pro celou revizi regulačního rámce byla jeho 
aktualizace a zpružnění tak, aby odpovídal novým trendům a technologickému vývoji 
v odvětví, zejména rozšiřování sítí nové generace. To se projevilo zejména v úpravě definic 
zavedených pojmů, přičemž část terminologie byla zcela opuštěna. Příkladem je vypuštění 
definice veřejné telefonní sítě, která byla ve většině případů nahrazena pojmem veřejná 
komunikační síť. Stejně tak pojem telefonní síť již není ve směrnicích dále používán a ve 
většině případů byl nahrazen pojmem síť elektronických komunikací. 

Kromě aktualizace, bylo na počátku celého procesu vymezeno pět základních cílů, 
kterých chtěla EK dosáhnout: 

1. Lepší přístup ke správě spektra pro elektronické komunikace 

2. Zefektivnění analýz trhů 

3. Upevnění vnitřního trhu 

4. Posílení práv spotřebitelů a uživatelů 

5. Zlepšení bezpečnosti 

Správa spektra 

Změny týkající se správy rádiového spektra najdeme jednak v autorizační směrnici, 
ale zejména v článku 9 a násl. rámcové směrnice. Byly zakotveny principy technologické 
neutrality a neutrality vůči službám. Také byla rozšířena úprava týkající se obchodování 
s individuálními oprávněními. V této oblasti získala EK pravomoc určit pásma, ve kterých 
bude obchodovatelnost zajištěna. Další pravomoci, o které EK usilovala v oblasti správy 
spektra (např. stanovit pásma, která by byla využívána na základě všeobecných oprávnění, 
či vybírat podniky, kterým mají být udělena určitá oprávnění), jí svěřeny nebyly.  

Zefektivnění analýz trhů 

Jedním ze závěrů přezkumu bylo, že je potřeba snížit administrativní zátěž 
regulačních úřadů a zjednodušit proces oznamování navrhovaných opatření (tzv. notifikací). 
K dosažení tohoto cíle nezvolila EK změnu směrnic, ale vydání doporučení. Nejprve vydala 
17. prosince 2007 nové Doporučení o relevantních trzích a následně Doporučení pro 
postupy podle článku 7 rámcové směrnice. To bylo vydáno 15. října 2008 a přineslo pro 
určité typy analýz trhů zjednodušený notifikační formulář. 

Upevnění vnitřního trhu 

Pro upevnění vnitřního trhu usilovala EK o zakotvení co největšího počtu opatření, 
která by vedla k harmonizaci přístupů k regulaci a k odstranění rozdílů v podmínkách pro 
podnikání v odvětví elektronických komunikací v jednotlivých členských státech. 

Jedním z nástrojů se mělo stát rozšíření pravomoci veta EK na návrhy povinností, 
které regulační úřady hodlají uložit podnikům s významnou tržní silou a které musí 
v současné době předkládat EK k připomínkám podle článku 7 rámcové směrnice. Tuto 
pravomoc EK nezískala. Nicméně, postup pro případy, kdy má EK vážné pochybnosti 
o slučitelnosti navrhovaných povinností s evropským právem, je nově vyčleněn do 
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samostatného článku 7a. Celá procedura je velice komplexní a klade důraz na spolupráci 
regulačních orgánů a EK a na expertní stanovisko BEREC. 

Nové nařízení zřizuje BEREC, Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací, s cílem posílit spolupráci regulačních úřadů mezi sebou 
a spolupráci s EK, zakotvit tuto spolupráci v regulačním rámci a posílit váhu společného 
stanoviska regulátorů. BEREC bude poradním orgánem bez pravomoci vydávat jakékoli 
závazné předpisy, nicméně jeho stanoviska budou muset regulační úřady a EK v co nejvyšší 
míře zohledňovat. 

BEREC nahradí Skupinu evropských regulátorů (ERG), což je poradní orgán EK 
zřízený jejím rozhodnutím. Jakmile se BEREC stane plně funkčním, EK toto rozhodnutí zruší 
a ERG zanikne. 

Hlavními úkoly sdružení BEREC bude vydávat stanoviska k návrhům opatření 
vnitrostátních regulačních orgánů týkajících se vymezení trhu, určení podniků s významnou 
tržní silou a ukládání nápravných opatření v souladu s články 7 a 7a novelizované rámcové 
směrnice, dále na žádost poskytovat vnitrostátním regulačním orgánům pomoc v souvislosti 
s analýzami relevantních trhů, vydávat stanoviska k návrhům právních předpisů 
vypracovaných Komisí a poskytovat expertní stanoviska Evropskému parlamentu a Radě 
EU. BEREC bude vykonávat úkoly nezávisle, nestranně a transparentně. 

BEREC bude řízen Radou regulačních orgánů, ve které zasedne 27 zástupců 
vnitrostátních regulačních úřadů z jednotlivých členských států EU.  

Dále nové nařízení zřizuje Úřad (Office), který bude poskytovat zázemí pro činnost 
BEREC. Úřad pro BEREC bude řízen Správním ředitelem. Nejvyšší dohled nad činností 
Úřadu pro BEREC bude vykonávat Řídící výbor složený ze zástupců vnitrostátních 
regulačních úřadů z jednotlivých členských států EU a jeden zástupce EK. Řídící výbor 
jmenuje správního ředitele a bude mu udílet pokyny pro výkon jeho činnosti. 

Vzhledem k tomu, že nařízení bylo uveřejněno v Úředním věstníku EU dne 
18. prosince 2009, bude BEREC a Úřad existovat již v první polovině ledna 2010, tj. 20 dní 
po uveřejnění. První ustavující shromáždění BEREC je plánováno na 28. ledna 2010 
a uskuteční se v Bruselu. Tam by měly být schváleny jednací řády obou nových orgánů, 
rozpočet, sídlo a další nezbytná opatření pro fungování BEREC a jeho Úřadu. 

Posílení práv spotřebitelů a uživatelů 

Napříč směrnicemi je nově zdůrazněn požadavek zajistit pro postižené koncové 
uživatele dostupnost srovnatelných služeb, jaké využívají ostatní koncoví uživatelé. 

Dále byl rozšířen a upřesněn seznam informací, které musí poskytovatelé připojení 
k veřejné komunikační síti a poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy a následně v průběhu platnosti 
smlouvy. 

Pro podporu zájmů koncových uživatelů, také získají na základě nových směrnic 
regulační úřady nové pravomoci. Mezi ně patří například pravomoc stanovit požadavky na 
minimální kvalitu služeb, stanovit postup pro přenášení čísel při změně poskytovatele služby 
atd. 

Revize regulačního rámce nepřináší komplexní změnu koncepce univerzální služby 
jako např. zavedení jednotného systému financování či zařazení širokopásmového přístupu 
mezi povinně zajišťované služby. Takové návrhy EK nepředložila, nicméně v průběhu revize 
regulačního rámce EK vydala 25. září 2009 Sdělení o druhém pravidelném přezkumu 
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rozsahu univerzální služby, které iniciovalo širší diskusi o budoucnosti univerzální služby 
jako takové. V regulačním rámci tedy nadále zůstává požadavek na zajištění dostatečné 
rychlosti připojení pro funkční přístup k Internetu. Úvodní ustanovení č. 6 směrnice o právech 
občanů k tomu dodává, že každý členský stát si může pojem „funkční přístup k Internetu“ 
definovat sám podle specifik vnitrostátních trhů.  

Zlepšení bezpečnosti 

Ke zlepšení bezpečnosti směřuje novela ve dvou liniích.  

Předně přibyla nová kapitola rámcové směrnice „Bezpečnost a integrita sítí a služeb“. 
Z této kapitoly plyne především úkol pro členské státy, které musí zajistit, aby operátoři 
veřejných komunikačních sítí zajistili integritu svých sítí, a tím i kontinuitu poskytovaných 
služeb, a aby operátoři těchto sítí i poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací přijali vhodná technická a organizační opatření ke zvládnutí rizik pro bezpečnost 
sítí a služeb. Dále kapitola stanovuje systém oznamování narušení bezpečnosti a ztráty 
integrity. Do nastavení požadavků na podnikatele zde může zasáhnou i EK prostřednictvím 
vydání prováděcích předpisů.  

Druhá linie se týká zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů a ochrany 
soukromí v elektronických komunikacích. Nově se definuje pojem „narušení bezpečnosti 
osobních údajů“ a zavádí se např. systém oznamování narušení bezpečnosti. 

2. Regulační opatření 

Dne 10. prosince 2009 zveřejnil ČTÚ na základě výsledku analýzy relevantního trhu 
č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném 
místě“ výzvu k uplatnění připomínek k návrhu rozhodnutí o stanovení podniku s významnou 
tržní silou č. SMP/2/XX.2009-Y, kterým se stanoví společnost Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. podnikem s významnou tržní silou. Současně byla zahájena veřejná 
konzultace návrhu souvisejících povinností č. REM/2/XX.2009-Y, kterým je zachován stejný 
rozsah povinností, jaké měla společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uložené 
na základě výsledku minulé analýzy relevantního trhu, a dále návrhu rozhodnutí o ceně 
č. CEN/2/XX.2009-Y. Připomínky k návrhům rozhodnutí o uložení povinností a povinností 
souvisejících s regulací cen je možno uplatnit do jednoho měsíce od zahájení konzultace. 

ČTÚ pokračoval v prosinci na základě výsledku analýzy trhu č. A/3/10.2009-13 –
„Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných 
v pevném místě“, trh č. 3 v zahajování správních řízení o stanovení podniku s významnou 
tržní silou č. SMP/3/XX.2009-Y se společnostmi, které byly v opatření obecné povahy 
shledány jako společnosti s tímto postavením. Zároveň byla zahájena správní řízení 
o uložení souvisejících povinností č. REM/3/XX.2009-Y. U některých návrhů rozhodnutí 
o stanovení podniku s významnou tržní silou, o uložení povinností a rozhodnutí o ceně již 
ČTÚ zahájil  v průběhu měsíce prosince i veřejné konzultace.  

Dne 28. prosince ČTÚ zveřejnil sdělení o výsledku veřejné konzultace návrhu 
opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y, trh č. 4 − „Velkoobchodní koncové 
segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo 
vyhrazené kapacity“. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky k návrhu analýzy společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., GTS Novera s.r.o. a Vodafone Czech Republic 
a.s. Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek jsou zveřejněny na  
diskusním místě ČTÚ. 
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Dne 17. prosince 2009 ČTÚ zveřejnil dokument „Problematika regulace přístupových 
sítí nové generace“, který obsahuje postoj ČTÚ k dané problematice. Cílem dokumentu 
je poskytnout  dotčeným subjektům působícím na trhu elektronických komunikací základní 
informace o názoru ČTÚ k problematice případné regulace sítí NGA. Základními 
podkladovými materiály pro tvorbu dokumentu byly, kromě jiného, 2. verze návrhu 
Doporučení Evropské komise k NGA, společné stanovisko ČTÚ a Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR k návrhu tohoto Doporučení a materiál I/ERG Report on Next Generation 
Access – Economic Analysis and Regulatory Principles. Návrh dokumentu byl diskutován 
v rámci workshopu, který se uskutečnil dne 3. listopadu 2009 na ČTÚ, přičemž závěry tohoto 
workshopu byly do textu také zapracovány. Dokument by měl sloužit jako podklad pro další 
spolupráci a jednání s orgány veřejné správy zabývajícími se předmětnou problematikou, 
s podnikateli působícími na trhu elektronických komunikací a odbornými asociacemi. 

 Dne 8. prosince ČTÚ zahájil veřejné konzultace CEN/7/XX.2009-Y k návrhům 
rozhodnutí o ceně v rámci vedených správních řízení se společnostmi T-Mobile Czech 
Republic, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s., které 
byly shledány podniky s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 7 – „Ukončení 
hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“. 
Připomínky k návrhům rozhodnutí lze uplatnit vždy do 1 měsíce od zahájení veřejné 
konzultace. 

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v prosinci 2009 
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

105 460/2009-
606 

ČD Telematika 
a.s. 

Česká síť s.r.o. Spor o zaplacení peněžité částky 
za neuhrazené faktury 

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v prosinci 
2009 

V prosinci 2009 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických 
komunikacích pravomocně ukončeno nebo vráceno k novému projednání žádné řízení.  

4. Univerzální služba 

ČTÚ v průběhu prosince rozeslal rozhodnutí ve věci ověření výše prokazatelné ztráty 
z poskytování univerzální služby za rok 2006, čj. 45 789/2007-611/XII. vyř. a čj. 63 445/2006-
611/IV. vyř. (VTA) všem podnikatelským subjektům, které jsou nyní považovány za účastníky 
řízení, aby mohly uplatnit svá zákonná práva. 
 

ČTÚ rozeslal v daném období rovněž rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti 
podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006, 
čj. 57 438/2007-611/XIII. vyř. všem podnikatelským subjektům, které jsou nyní považovány 
za účastníky řízení, aby mohly uplatnit svá zákonná práva. Společnost T-Mobile Czech 
Republic a.s. podala proti tomuto rozhodnutí dne 14. prosince 2009 rozklad.   
 

Dne 4. prosince zveřejnil ČTÚ na elektronické úřední desce koncept rozhodnutí ve 
věci stanovení výše čistých nákladů na poskytování univerzální služby za rok 2007, 
čj. 70 399/2008-611/XI. vyř. Připomínky zaslaly společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
a Vodafone Czech Republic a.s.   
 

ČTÚ dne 17. prosince ukončil správní řízení, které vedl se společnostmi Telefónica 
O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s. ve 
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věci stanovení ztráty z poskytování zvláštních cen podle § 38 odst. 3 zákona 
o elektronických komunikacích za rok 2008. 
 

Částka ztráty za poskytování zvláštních cen byla u společnosti Telefónica O2 
stanovena na 136 201 450,- Kč, u společnosti Vodafone na 1 819 225,- Kč a společnosti T-
Mobile na  2 899 133,- Kč. Společnostem byly ztráty uhrazeny z prostředků státního rozpočtu 
prostřednictvím ČTÚ. 

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby 

Ve sledovaném období byl ČTÚ doručen rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 
7 Ca 165/2007-64 ze dne 30. listopadu. 2009, kterým bylo rozhodnuto ve věci tzv. sporného 
účastenství přispěvatele na účet univerzální služby, tentokráte za rok 2001. Konkrétně jím 
bylo zrušeno rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ o rozkladu podaném společností Vodafone 
Czech Republic a.s., který byl posouzen jako nepřípustný, neboť této společnosti nemělo 
svědčit postavení účastníka řízení ve věci ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování 
univerzální služby za rok 2001. Městský soud v Praze v tomto rozsudku (obdobně jako 
v řízeních o žalobách týkajících se let 2002, 2003 a 2004) vyslovil opačný právní názor, než 
byl uveden v rozhodnutí o rozkladu, a tedy, že společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
svědčí postavení účastníka uvedeného správního řízení ve smyslu § 14 odst. 1 dříve 
platného zákona č. 71/1967 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to jako osoby, 
která může být přímo dotčena rozhodnutím ve věci ověření výše prokazatelné ztráty 
z poskytování univerzální služby za rok 2001. 

Uvedený závěr Městského soudu v Praze je mj. v souladu s názorem Nejvyššího 
správního soudu v rozsudku 3 As 3/2009-152 ze dne 12. srpna 2009 (informace o tomto 
rozsudku byla uveřejněna monitorovací zprávě za měsíc září 2009), na základě něhož  byla 
rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ v měsíci říjnu 2009 zrušena „rozhodnutí ve věci ověření 
výše prokazatelné ztráty za roky 2002, 2003 a 2004“ a věc byla vrácena správnímu orgánu I. 
stupně k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem byla nezákonnost těchto rozhodnutí, jež 
odvolací správní orgán shledal právě v tom, že předmětná řízení ve věci „ověření“ nebyla 
vedena se všemi ČTÚ známými účastníky, tj. se všemi držiteli telekomunikační licence 
v předmětných obdobích jako přispěvateli na účet univerzální služby. Obdobně proto bude 
ze strany ČTÚ dále postupováno i v řízeních týkajících se univerzální služby za rok 2001. 

 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 20 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 
odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická 
osoba (obchodní společnost) tím, že ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o elektronických 
komunikacích neoznámila ČTÚ předem zahájení své komunikační činnosti  – poskytování 
služeb elektronických komunikací. 

V průběhu měsíce prosince 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 obcích Brzánky 
na Litoměřicku, Terezín, Norberčany, Provodovice, Drahanovice, Libavá, Jablůnka bylo 
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zjištěno nedodržení podmínek všeobecného oprávnění, které spočívalo v překročení 
maximální přípustné hodnoty vyzářeného výkonu a v některých případech byl zjištěn 
nesoulad zeměpisných souřadnic a nadmořské výšky stanoviště s údaji oznámenými 
ČTÚ nebo provozování stanice na jiném kmitočtu než byl oznámen v evidenčním listu. 
Provozovatelům BMIS byly následně zaslány výzvy k odstranění zjištěných nedostatků 
podle § 114 zákona o elektronických komunikacích, 

- měření pokrytí signálem DVB-T. Bylo provedeno měření pokrytí signálem DVB-T 
vybraných obcí (Malá Víska, Nýrsko) v územní oblasti Plzeň. V obci Malá Víska dochází 
k degradaci DVB-T signálu odrazy od okolního terénu. V Nýrsku bylo zjištěno velmi slabé 
pokrytí DVB-T signálem: MUX1 z 27 %, MUX2 z 0 % a MUX3 z 5 %, 

- kontrola veřejných telefonních automatů (VTA). Byla zahájena státní kontrola plnění 
podmínek rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí 
službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona 
o elektronických komunikacích, 

- spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl  
v Rumburku zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut a motocyklů pracujících 
v pásmu 35 MHz a dále prodej bezdrátových zvonků a sluchátek využívajících kmitočty 
v pásmu 240 až 340 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, zařízení v pásmu 240 až 340 
MHz mohou navíc způsobovat rušení zařízení pracujících na kmitočtech vyhrazených 
pro Ministerstvo obrany České republiky. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI, 

- průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel na testovacích pracovištích ČTÚ. Kontrolou nebyly zjištěny případy 
využívání čísel v rozporu s oprávněním k využívání čísel, 

- dne 29. prosince 2009 bylo vydáno rozhodnutí o uložení pokuty společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., ve věci neplnění podmínek opatření obecné 
povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro 
realizaci  přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro vyúčtování ceny mezi podnikateli 
v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn. Rozhodnutí nenabylo 
právní moci. 
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6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 
Francouzský telekomunikační úřad L'AUTORITÉ de RÉGULATION des 

COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES et des POSTES (ARCEP) udělil dne 18. prosince 
čtvrtou licenci na provozování sítě mobilních telefonů ve Francii společnosti Iliad, která 
v současné době nabízí pod značkou Free telefonování přes pevné linky, příjem televizního 
signálu a internet. Nyní firma přichází rovněž s bezdrátovými službami a do 8 let plánuje 
pokrýt 90 % území službami třetí generace. 

ARCEP rovněž oznámil, že v první polovině roku 2010 nabídne v aukci rovněž 
zbývající část spektra pro služby třetí generace a ve druhé polovině hodlá nabídnout 
frekvence pro služby čtvrté generace. 

Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 7 Ca 165/2007-64 ze dne 30. listopadu 
2009 zrušil rozhodnutí ČTÚ ve věci tzv. sporného účastenství spol. Vodafone Czech 
Republic a.s. v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty za rok 2001 a vyslovil závazný 
právní názor, že tato společnost je účastníkem předmětného řízení ve věci „ověření“. 
(V  podrobnostech viz kap. č. 4. – Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby). 
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7. Asociace 

Dne 2. prosince se v Praze uskutečnila 19. valná hromada České asociace 
elektronických komunikací (ČAEK), na které zvolila pana Zdeňka Vaníčka prezidentem 
sdružení na další období. 

Představitelé pěti asociací (APKT, APVTS, ČAEK, ČAT a SPIS) se dohodli na 
zasedání dne 3. prosince 2009 na vytvoření společné platformy pro řešení a koordinaci 
zásadních otázek rozvoje elektronických komunikací, včetně jejich legislativních řešení. 
Závěrem jednání bylo podepsáno Memorandum o spolupráci. Prvním cílem Fóra ICT je 
vypracování společné politiky asociací v oblasti ICT, která by měla být představena 
veřejnosti v průběhu 1. čtvrtletí 2010. Předseda Rady ČTÚ dopisem ze dne 7. ledna 2010 
ustavení tohoto fóra přivítal a vyslovil připravenost ČTÚ ke spolupráci. 

Sdružení technologických podnikatelů TUESDAY Business Network vyhlásilo dne 
18. prosince 8. ročník soutěže Creative Communication Award 2009, jejímž hlavním cílem je 
ocenit originální telekomunikační, mobilní a internetové aplikace na českém trhu. 

8. Spotřebitelské otázky 

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

V průběhu měsíce prosince ČTÚ zahájil 13 761 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. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupl 
počet zahájených správních řízení o 62,2 %. Bylo vydáno 5 204 rozhodnutí ve věci, z toho 
5 160 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). 

Celkově za rok 2009 ČTÚ zahájil 101 682 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. V porovnání s rokem 2008 stoupl počet zahájených 
správních řízení v roce 2009 o 37,15 %. Bylo vydáno 72 462 rozhodnutí ve věci, z toho 
71 931 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). 

9. Změny legislativní 

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

10. Evropská unie 

 Dne 3. a 4. prosince 2009 se ve Varšavě konalo Generální shromáždění Skupiny 
nezávislých regulátorů (IRG) a plenární zasedání Skupiny evropských regulátorů (ERG). 
Hlavním tématem projednávání bylo zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů pro 
elektronické komunikace (BEREC), který nahradí ERG, a jeho úřadu (Office). Bylo 
rozhodnuto, že ERG bude inaugurovat BEREC dne 28. ledna 2010. Do té doby je třeba 
připravit řadu základních dokumentů týkajících se činnosti BEREC a jeho úřadu. Regulátoři 
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dále projednali a schválili řadu dokumentů včetně pracovního plánu ERG na rok 2010. Další 
dokumenty se týkaly replikovatelnosti balíčků, síťové neutrality, návrhu zprávy o konzultacích 
obchodních služeb a regulace mezinárodního roamingu v budoucnosti. 
 
 Evropská komise přijala rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí 2007/116/ES, pokud 
jde o zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících číselným rozsahem „116“. Linky 
pomoci 116 006 a 116 117, budou v celé EU vyhrazeny pro oběti trestných činů a občany 
volající netísňovou lékařskou pohotovostní službu. 
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_guidelines/116_de
cision/cs_act_part1_v3.pdf
 
 Od 10. prosince 2009 mohou evropští občané, podniky i organizace registrovat na 
webových stránkách jména v doméně .eu za použití písmen ze všech 23 úředních jazyků 
Evropské unie. Umožnila to nová pravidla EU, která přijala Komise v červnu 2009.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1903&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=nl
 

Ve dnech 10. a 11. prosince 2009 se v Bruselu uskutečnilo 30. zasedání Výboru pro 
rádiové spektrum (RSC). Zasedání se zabývalo aktuálním stavem implementace vybraných 
Rozhodnutí EK, návrhem Rozhodnutí EK k mobilní komunikaci na palubách lodí (MCV), 
návrhem Rozhodnutí EK digitální dividendě (pásmo 790–862 MHz), návrhem aktualizace 
Rozhodnutí EK k SRD (2006/771/EC), revizí Rozhodnutí EK o antikolizních radarech (SRR), 
otázkami koexistence družicových služeb a služeb širokopásmového bezdrátového přístupu 
(BWA) v pásmu 3,4–3,8 GHz a návrhem Pracovního programu RSC pro rok 2010. 
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/radiospectrum/library?l=/public_documents_2009/rsc30
_10-11_december&vm=detailed&sb=Language
 

Dne 16. prosince 2009 se v Bruselu uskutečnilo 37. zasedání COCOM. Hlavním 
projednávaným bodem zasedání bylo zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících 
číselným rozsahem „116“ s tím, že členské státy dostaly za úkol připravit možnost jejich 
používání, projednával se návrh zprávy k číslu „112“  a jeho implementace, návrh 
doporučení Komise o mobilní komunikaci na palubách lodí (MCV services), zaměření 
pracovních podskupin pro rok 2010 a aktualizovaný přehled průběhu notifikací podle článku 
7 Rámcové směrnice a informace o průběhu revize regulačního rámce. 

 Dne 18. prosince 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány čtyři nové 
předpisy Evropského společenství: 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 
2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) a Úřadu, 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických 
komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě 
a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím 
elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací, 

- Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009 o změně rozhodnutí 2002/622/ES, 
kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0001:0010:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:CS:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0037:0069:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:336:0050:0051:CS:PDF
 

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

 Sektor radiokomunikací (ITU- R) 
 

Ve dnech 7. – 8. prosince 2009 proběhlo v ženevském sídle Mezinárodní 
telekomunikační unie plenární zasedání studijní skupiny ITU-R SG 5 pro zemské 
radiokomunikační služby. Skupina přijala řadu nových nebo revidovaných dokumentů 
k podmínkám využívání spektra. Mimo jiné byla aktualizována specifikace rádiových rozhraní 
rodiny IMT-2000, rozšířena byla množina standardů IEEE 802.11 (WiFi) o další 
vysokorychlostní rozhraní a schváleny byly také dokumenty ke stanovení parametrů zařízení 
v letecké a námořní pohyblivé službě. Některé materiály reflektovaly problematiku sdílení 
radiokomunikačních služeb, např. rušení meteorologických radarů v pásmu 5 GHz od 
systémů RLAN. Skupina v souladu se svou působností též připravuje podklady k návrhu 
textu pro přípravné zasedání (CPM) k jednotlivým bodům programu Světové 
radiokomunikační konference WRC-12.  

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 
 

Ve dnech 14. – 15. prosince 2009 se v sídle OECD v Paříži konalo 42. zasedání  
pracovní skupiny OECD zabývající se politikou telekomunikačních a informačních služeb 
„Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy (WP CISP)“. Zasedání 
se zabývalo přípravou dokumentů k problematice vývoje kabelových širokopásmových sítí, 
výsledků analýz a doporučení pro služby mezinárodního roamingu, metodiky sledování 
mobilního broadbandu, revize metodiky pro tvorbu telekomunikačních cenových košů, dále 
otázkami spolupráce týkající se ekonomiky Internetu, problematiky poskytování balíčků 
širokopásmových služeb, přechodem internetové adresace na protokol IPv6 a programem 
činnosti skupiny na období 2011 – 2012. 

12. Nové technologie a služby 

Firma Skype uvolnila dne 10. prosince k veřejnému testování betaverzi klienta Skype 
pro Windows ve verzi 4.2., která nově umožňuje přepojovat hovory na jiný Skype kontakt, 
nebo na běžnou telefonní linku či mobilní telefon. Tato funkce nalezne uplatnění převážně ve 
firmách. 

Švédský mobilní operátor TeliaSonera oznámil v první polovině prosince záměr 
vybudovat mobilní síť 4G na území Stockholmu a Osla. Dodavateli technologií  by měly být 
společnosti Ericsson a Huawei. Podle předpokladů TeliaSonera by měla být síť připravena 
na ostrý provoz do konce roku 2010. 

Firma Google představila v prosinci službu URL Shortener, která slouží pro tzv. 
zkracování URL. Služba nemá webové rozhraní, uživatelům je k dispozici v rámci nové verze 
nástrojové lišty Google Toolbar a je rovněž zapracována do služby FeedBurner. Výše 
uvedená služba nabízí rovněž kontrolu zkracovaných adres tak, aby filtroval odkazy na 
známé podvodné schránky.  
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13. Digitalizace RTV 

Dne 17. prosince 2009 proběhlo na ČTÚ za účasti notáře a zástupců předkladatelů 
přihlášek otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení na udělení práva k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění celoplošné sítě elektronických komunikací pro poskytování 
služby šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání a mobilních multimediálních 
aplikací. Přihlášky předložily tyto společnosti v následujícím pořadí: České Radiokomunikace 
a.s.; TELEKO, s.r.o. Na toto jednání navázalo druhé zasedání výběrové komise pro 
výběrové řízení. V průběhu ledna bude provedeno  hodnocení nabídek podle  stanovených 
kritérií. 

14. Správa rádiového spektra 

Plán využití rádiového spektra  
 

ČTÚ dne 8. prosince 2009 zveřejnil informaci, že návazně na proběhlou veřejnou 
konzultaci k návrhu opatření veřejné povahy části plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/14.2009-YY pokračuje ve veřejném projednávání. V lednu bude zveřejněn ve formě 
obecného konzultačního materiálu soubor otázek k využití pásma 2600 MHz službami 
širokopásmového přístupu. 

Dne 9. prosince 2009 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání opatření obecné 
povahy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/12.2009-18 pro 
kmitočtové pásmo 470–960 MHz. Důvodem nového vydání byla zejména implementace 
harmonizačních dokumentů Evropské komise k liberalizaci podmínek využívání úseků 880–
915 / 925–960 MHz, úprava podmínek využívání spektra v rozhlasové službě a rovněž 
aktualizace informací s ohledem na pokrok v přechodu na digitalizaci vysílání 
a předpokládaný budoucí vývoj ve využívání uvedeného pásma. Opatření nabývá účinnosti 
dnem 10. ledna 2010. 

Dne 16. prosince 2009 Rada ČTÚ projednala a schválila vydání opatření obecné 
povahy, kterým se vydává část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/12.2009-19 pro 
kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz. Důvodem nového vydání byla zejména implementace 
harmonizačního dokumentu Evropské komise k liberalizaci podmínek využívání úseků 1710–
1785 / 1805–1880 MHz. Vydáním uvedené části plánu bude s nově udělovanými kmitočty 
zaváděna neutralita technologií a služeb dle Rozhodnutí EK 2009/766/ES. Vydáním tohoto 
opatření došlo rovněž ke zvýšení počtu práv tak, že byly vytvořeny podmínky pro vytvoření 
další celoplošné sítě pro poskytování mobilních služeb. Opatření nabývá účinnosti dnem 
10. ledna 2010. 

15. Poštovní služby  

V prosinci ČTÚ vydal postupně 3 rozhodnutí, kterými vyslovil na návrh České pošty 
souhlas se změnami poštovních podmínek. Změny se týkaly úpravy rozměrů poštovních 
zásilek, u kterých se již nebude vybírat příplatek za tzv. neskladné poštovní zásilky, 
používání zvláštních obálek se zeleným pruhem a třetí změna se týkala poštovních 
podmínek do zahraničí v souvislosti se změnou kurzu měnové jednotky Světové poštovní 
unie a změnou podmínek, za kterých zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou 
součinnost. 
 

V průběhu prosince nabyly právní moci 3 pokuty, proti kterým Česká pošta nepodala 
rozklad. Dvě pokuty se týkaly uložení poštovní zásilky bez toho, že by byl nejprve vykonán 
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http://www.ctu.cz/cs/download/plan-vyuziti-radioveho-spektra/rok_2009/pv-p_10-12_2009-18.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/plan-vyuziti-radioveho-spektra/rok_2009/pv-p_12-12_2009-19.pdf


pokus o její dodání do adresátova domu. Třetí pokuta se týkala dodání doporučené zásilky, 
jež byla určena do vlastních rukou adresáta, neoprávněné osobě.  

 
Dne 10. prosince 2009 se v Praze uskutečnil  seminář s názvem Liberalizace českého 

poštovního trhu, který se konal  pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
  
Projednáno Radou ČTÚ dne 12. ledna 2010. 
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