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Manažerské shrnutí 

Dne 28. srpna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí ve věci zrušení stanovení 
společnosti České Radiokomunikace a.s. podnikem s významnou tržní silou na relevantním 
trhu č. 18 (bývalý) – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických 
komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“. V návaznosti na toto 
rozhodnutí byly rovněž zrušeny související povinnosti. ČTÚ tak dokončil proces posuzování 
původních relevantních trhů, v rámci kterého provedením testů tří kritérií shledal, že původní 
trhy č. 3, 4, 5, 7 a 18 již nadále nejsou trhy vhodnými pro ex-ante regulaci. Na základě tohoto 
zjištění ČTÚ následně zrušil stanovení podniků s významnou tržní silou a jim uložené 
povinnosti. 

Dne 11. září 2009 bylo v částce 16 Telekomunikačního věstníku publikováno opatření 
obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy 
č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci 
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn. Tímto opatřením ČTÚ především provedl 
úpravy procesních lhůt pro přenesení čísel v pevných sítích. 

Dne 22. září ČTÚ vydal opatření obecné povahy analýza trhu č. A/7/09.2009-11, 
relevantního trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných 
mobilních telefonních sítích“. Tím bylo dokončeno zpracování první analýzy relevantního trhu 
v tomto roce, který je v seznamu relevantních trhů podle nového Doporučení Evropské 
komise o relevantních trzích. Tuto analýzu ČTÚ uveřejnil v Telekomunikačním věstníku dne 
2. října 2009. 

 Dne 24. září nabylo právní moci rozhodnutí č. 63 465/2009-610/IX. vyř. včetně 
přílohy, kterým se určuje počet veřejných telefonních automatů zahrnutých do univerzální 
služby pro rok 2010. Podle tohoto rozhodnutí dojde pro rok 2010 ke snížení počtu povinně 
provozovaných VTA o 806 na celkových 6 666. 

V závěru měsíce září ČTÚ zveřejnil hodnotící zprávu o průběhu přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (viz. Téma měsíce). 

Dnem 1. září 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 267/2009 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve 
znění vyhlášky č. 231/2008 Sb. Tato vyhláška upravila zejména podmínky použití vybraných 
negeografických čísel.   

1. Vývoj trhů  

Společnosti T-Mobile a České Radiokomunikace oznámily dne 16. září uzavření 
smlouvy, na jejímž základě odkoupí T-Mobile část podniku Českých Radiokomunikací, 
poskytující maloobchodní telekomunikační služby. Součástí transakce je rovněž prodej aktiv 
v segmentech SME, SoHo a rezidenčních zákazníků v České republice. České 
Radiokomunikace se rozhodly prodat maloobchodní telekomunikační služby společnosti T-
Mobile, aby se dále mohly věnovat klíčovým oblastem svého podnikání, mezi které patří 
televizní a rozhlasové vysílání a vysílací infrastruktury včetně velkoobchodu a poskytování 
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telekomunikačních služeb korporátním zákazníkům. Uzavřená smlouva podléhá schválení ze 
strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

Společnost Telefónica O2 od 1. září 2009 v rámci služby používání hlasové služby 
s cenovou slevou snížila u pevných linek poskytovanou slevu pro účastníky odboje 
a rehabilitované osoby ze 403,31 Kč na 203,40 Kč.  

Telefónica O2 v ceníku O2 Hlasové služby platném od 1. září 2009 doplnila znění 
podmínky pro  účtování příplatku k ceně za používání hlasových služeb s tarifem „O2  Expres 
Mini“ a „O2 Mini“. Příplatek 119,- Kč s DPH je účtován jak při používání služby „Digitální 
televize O2TV“, tak i při používání služeb ADSL využívaných u jiných poskytovatelů. Příplatek 
je účtován jedenkrát bez ohledu na počet používaných služeb provozovaných 
v nadhovorovém pásmu přípojného vedení. 

Zákazníci, kteří si v období od 14. září 2009 do 31. října 2009 nově zřídí službu 
Digitální televize O2 TV s tarifem „O2 Komfort“ se závazkem využívání služby po dobu 24 
měsíců mohou získat bonus v podobě cenového zvýhodnění, a to pronájem set-top-boxu za 
1,- Kč s DPH po dobu trvání závazku. Tuto nabídku nelze kombinovat s nabídkou digitální 
televize „O2 TV“ za měsíční paušál 300,- Kč s DPH. 

Společnost Telefónica O2 nabízela v období od 14. - 30. září krátkodobou akviziční 
nabídku „Dny pohádkových cen“. Každý nový zákazník (fyzická osoba, živnostník a drobný 
podnikatel), který si v daném období zřídil internetovou službu „O2 Internet“ se závazkem na 
12 měsíců, platí po dobu prvních 12 měsíců od zřízení služby cenu 500,- Kč/měsíc. Od 
13. měsíce se za službu uplatňuje standardní ceníková cena, která činí 750,- Kč/měsíc. 

Od 28. srpna do 30. září nabízela společnost Telefónica O2 všem novým zákazníkům 
(fyzickým osobám), kteří si na franšízové prodejně společnosti Telefónica O2 zřídí službu 
„O2 Internet“ se závazkem na 24 měsíců, zvýhodněnou cenu 1,- Kč za první měsíc a 600,- 
Kč za 2. - 12. měsíc. Od 13. měsíce se za službu platí standardní ceníková cena, která činí 
750,- Kč/měsíc. 

Do konce září mohli noví zákazníci společnosti České Radiokomunikace dostat 
k objednávce služby „Premium ADSL“ set-top-box pro příjem digitálního signálu za 1,- Kč 
a ADSL modem za 99,- Kč nebo WiFi modem za 499,- Kč. 

Společnost UPC rozšířila svou nabídku internetových služeb o dva nové tarify 
o rychlostech 50 a 100 Mbit/s (k dosavadním tarifům o rychlostech 10 a 30 Mbit/s). Rychlost 
50/5 Mbit/s je nabízena za standardní cenu 1 300,- Kč/měsíc, rychlost 100/10 Mbit/s za 
1 750,- Kč/měsíc. Společnost UPC poskytuje na všechny čtyři své internetové tarify akviziční 
nabídku ve formě 50 % slevy z měsíční ceny tarifu. Rychlost 10 Mbit/s je tak novým 
zákazníkům na prvních 6 měsíců dostupná za 245,- Kč/měsíc (standardně 490,- Kč) 
a rychlost 30 Mbit/s za 425,- Kč/měsíc (standardně 850,- Kč). Nově nabízené rychlosti lze na 
první 4 měsíce získat za 650,- Kč/měsíc (rychlost 50 Mbit/s), resp. 875,- Kč/měsíc (rychlost 
100 Mbit/s). 

Společnost T-Mobile nabízí až do 31. prosince 2009 akviziční nabídku 
k internetovému (ADSL) tarifu o rychlosti 8 Mbit/s poskytovanému bez paušálu za pevnou 
linku. Službu lze se závazkem na 24 měsíců získat za 499,- Kč/měsíc po dobu prvních 
12 měsíců. Standardní cena činí 699,- Kč/měsíc. 

Od 15. září začala společnost Vodafone nabízet „Program kamarádi ze všech sítí“, 
který umožňuje zákazníkům za určitý měsíční paušál volat a zasílat SMS zdarma až na 
4 vybraná telefonní čísla. Tato čísla mohou být ze všech národních mobilních i pevných sítí 
a je možné je každý měsíc měnit. Výše měsíčního paušálu se zvyšuje podle počtu vybraných 
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čísel (za jedno číslo 375,- Kč, za dvě čísla 425,- Kč, za tři čísla 460,- Kč, za čtyři čísla 485,-
 Kč). Do 11. listopadu pak společnost nabízí při aktivaci tohoto programu poloviční měsíční 
paušál po dobu tří měsíců.  

Společnost T-Mobile začala nabízet slevy na balíčky internetu v mobilu („Surf+“, 
„Surf&Mail+“ a „Internet+“) vázané na dobu používání. Pokud se tarifní zákazník zaváže 
využívat tento balíček po určitou dobu – buď 12 nebo 24 měsíců – získá slevu z měsíčního 
paušálu o cca 17 %, resp. 25 %. Pro zákazníky s předplacenými kartami při objednání 
balíčku „Twist Surf+“ je umožněno používat služby internetu v mobilu bezplatně dva týdny.  

Společnost Telefónica O2  nabídla zákazníkům, kteří využívají předplacených karet 
„O2 NA!VÍC“, možnost předplatit si balíček internetu v mobilu za cenu 20,- Kč za týden.  

Od října pak společnost částečně změní tarifní nabídku „NEON“. Především zavede 
nový mobilní tarif  „O2 NEON L+“, který nabídne za měsíční paušál 950,- Kč 300 volných 
minut a poté cenu volání za 3,90 Kč/min. Původní „O2 NEON XL“ se změní, a to tak, že za 
stejný  měsíční paušál 2 000,- Kč poskytne zákazníkům místo původních 400 volných minut 
měsíčně těchto minut 600 a po jejich provolání bude minuta hovoru zpoplatněna 2,90 Kč 
(původně 3,90 Kč/min).  

Společnost České Radiokomunikace spustila od 1. září 2009 vysokorychlostní 
internet pomocí bezdrátové technologie WiMAX ve Zlíně, Ústí nad Labem, Karlových 
Varech, Uherském Hradišti a  rozšířila jeho dosah v Brně a v Liberci. Od 29. září spustila 
uvedená společnost danou službu rovněž v Táboře.  

Firma UPC rozšířila od 8. září nabídku své digitální televize o dokumentární stanici 
History Channel, kterou nabídne jakou součást nabídky „Plus“ a hudební stanice Musiq1, 
poskytovanou v nabídce „Standard“. Zařazením výše uvedených stanic se počet programů 
vysílaných firmou UPC zvýší na 97 včetně 6 programů v rozlišení HDTV. 

Internetová skupina Centrum Holdings změnila v polovině září název 
telekomunikační služby ICQ, kterou nabízí v České republice. Služby ICQ a ICQ2GO bude 
nadále poskytovat jako ICQ Centrum.cz a ICQ2GO Centrum.cz. Veškeré funkcionality 
a nastavení klienta budou nadále fungovat jako doposud. 

Téma měsíce – Vyhodnocení průběhu přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské 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“), 
k 15. září 2009 již potřetí vyhodnotil průběh přechodu zemského analogového televizního 
vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“) v jednotlivých územních 
oblastech.  

Dokument, který je od 21. září dostupný na internetových stránkách ČTÚ,  obsahuje 
aktuální informace o stavu přechodu k termínu 15. září 2009, o postupné realizaci všech 
vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání s výchozím stavem pokrytí České 
republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, zemským analogovým a digitálním televizním 
vysíláním. Výpočty stávajícího pokrytí celoplošného analogového televizního vysílání 
a pokrytí digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi byly 
provedeny postupy stanovenými vyhláškou č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí 
signálem zemského televizního vysílání (dále jen „vyhláška“). Přílohou zprávy jsou rovněž 
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výsledky třetího celostátního výzkumu dospělé populace České republiky starší 15 let, který 
se uskutečnil v průběhu května a června 2009.  

V souvislosti se zahájením postupného ukončování zemského analogového 
televizního vysílání v jednotlivých územních oblastech, jehož první etapa se uskutečnila k 
30. dubnu 2009 v Praze, zajišťuje ČTÚ ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi 
rozsáhlá měření pokrytí obyvatel České republiky televizním signálem. Měření jsou 
zaměřena především na lokality, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno televizními 
převáděči. Výsledky měření jsou po zpracování předávány všem  provozovatelům 
analogového celoplošného vysílání tak, aby se po jejich vyhodnocení mohli rozhodnout o 
potřebě dalšího rozšiřování vysílacích sítí pro dokrytí těchto lokalit digitálním vysíláním.  

Na základě výsledků vyhodnocení přechodu k 15. září 2009 lze konstatovat, že 
přechod probíhá  v souladu s časovým harmonogramem stanoveným v TPP. Pokrytí 
obyvatel České republiky  digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími 
sítěmi u sítě 1 dosahuje 78,7 %, u vysílací sítě 2 dosahuje 63,8 % a 51,8 % u vysílací sítě 3. 
Pokrytí vysílací sítě 4 trvale stagnuje na hodnotě 26,6 %. V případě analogového vysílání se 
výrazně změnilo  pokrytí obyvatel České republiky pouze u programu ČT2, které kleslo na 
55,3 %. Důvodem je ukončování analogového vysílání programu ČT2 a na takto uvolněných 
rádiových kanálech je zahajováno okamžitě digitální vysílání všech programů České televize 
sítí 1. Ačkoliv se ztráta analogového signálu programu ČT2 již dotkla téměř celého území 
Čech, je plně kompenzována digitálním vysíláním  čtyř programů České televize. V případě 
ostatních celoplošných analogových programů k žádnému výraznému poklesu rozsahu 
pokrytí nedošlo, protože analogové vysílání všech celoplošných programů bylo ukončeno 
pouze ze stanoviště Praha město a oblast Hlavního města Prahy je dosud pokryta  vysíláním 
šířeným z jiných  vysílačů.  

Ukončení analogového vysílání v oblasti Prahy proběhlo bez jakýchkoliv závažných 
problémů. Přestože analogové vysílání jednotlivých programů nabylo ukončeno ve stejný 
okamžik a vysílání programu Nova bylo  ukončeno již před hlavním večerním vysíláním,  
nebyla ze strany veřejnosti zaznamenána téměř žádná negativní reakce. V prvním týdnu 
po ukončení provozu vysílače Praha město bylo na všech ohlašovacích místech (ohlašovna 
poruch České televize, České radiokomunikace, odbor státní kontroly ČTÚ) zaznamenáno 
pouze několik (řádově jednotky) hlášení na špatnou možnost či kvalitu příjmu. Z šetření 
těchto stížností vyplynulo, že se v převážné většině jednalo o důsledek chybně nastavených 
parametrů přijímacích zařízení. Počet těchto hlášení velmi rychle klesal a již měsíc 
po ukončení analogového vysílání z tohoto stanoviště se jednalo pouze o ojedinělá hlášení 
týkající se časově omezených výpadků přijímacích zařízení, případně problémy spojené 
s naladěním jednotlivých typů set top boxů.  

Prakticky bezproblémový přechod na digitální vysílání v oblasti hlavního města Prahy  
je možno přičíst především dvěma faktorům. Za prvé je na většině území Prahy k dispozici 
přetrvávající signál analogového vysílání z vysílače Praha na stanovišti Cukrák (vyjma 
programu ČT2, který byl již ukončen) a naprosto základním faktorem byla velmi dobrá 
připravenost obyvatel, kteří si v dostatečném předstihu zajistili potřebné přijímací vybavení. 
Přestože byla avizována obava z možnosti časové tísně pro potřebné úpravy společných 
přijímacích antén, nebyly zaznamenány žádné problémy ani v této oblasti.  

V současné době má obyvatelstvo České republiky velmi rozdílné možnosti, týkající 
se příjmu zemského analogového (dále jen ATV) nebo digitálního (dále jen DTV) televizního 
vysílání v jednotlivých lokalitách i územních oblastech. V případě ATV je to způsobeno 
zejména fyzikálními vlastnostmi šíření a z toho vyplývajícími degradacemi šířeného signálu, 
které znemožňují možnost kvalitního příjmu zejména v lokalitách ležících v členitém terénu. 
Proto bylo nezbytné v mnoha případech základní vysílací sítě doplnit dalšími doplňkovými 
vysílači a velmi vysokým počtem navazujících vysílačů malého výkonu (televizních 
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převáděčů). V důsledku historicky postupného rozvoje jednotlivých analogových vysílacích 
sítí i výše uvedených vlastností analogového signálu nebylo možno pro všechny obyvatele 
České republiky zajistit možnost kvalitního příjmu všech dostupných programů, což se 
nejvíce dotýká vysílací sítě programu Prima, která z důvodu nedostatku vhodných rádiových 
kanálů pokrývá pouze určité oblasti České republiky, zatímco programy ČT1 a NOVA jsou 
dostupné na většině území České republiky. V současné době je dostupnost analogových 
programů ovlivněna rovněž ukončováním vysílání programu ČT2.  

V rámci pokračující výstavby jednotlivých digitálních vysílacích sítí však začaly být 
uváděny do provozu rovněž doplňkové vysílače velkých výkonů, což umožňuje v rámci 
jednofrekvenčních sítí efektivně dosáhnout vysokých hodnot pokrytí území České republiky 
i jejího obyvatelstva a tím částečně eliminovat výše uvedené rozdíly. V případě vysílací sítě 
1, pro kterou je legislativou stanoveno vysoké procento pokrytí, pak byly v některých 
lokalitách uvedeny do provozu i navazující vysílače malého výkonu, které nahradily provoz 
stávajících místních analogových převáděčů.  

 I když v dosavadním průběhu přechodu nebyly zaznamenány žádné negativní 
dopady na veřejnost, která je, jak vyplývá z prováděných průzkumů, plně informována a na 
digitální vysílání dostatečným způsobem vybavena i připravena, může dojít v dalším průběhu 
ke komplikacím, způsobeným nedostatkem obsahu (televizních programů) šířeného v rámci 
jednotlivých vysílacích sítí. To může postihnout zejména vysílací síť 3, která v současné 
době využívá pouze polovinu své disponibilní přenosové kapacity. Z důvodu nedostatku 
obsahu je dlouhodobě zastaven jakýkoliv další rozvoj vysílací sítě 4. 

Z průběhu realizace přechodu, zkušeností a poznatků získaných  
od jednotlivých  provozovatelů vysílání i ohlasů veřejnosti vyplývá, že by neměl být problém 
splnit cíle prvních fází procesu přechodu na celém území České republiky v plánovaném 
čase a v další fázi pak dořešit vypnutí analogového televizního vysílání zbývajících vysílačů 
sekundární sítě. Z uvedených poznatků rovněž vyplývá, že jakékoliv urychlení procesu 
přechodu, které by bylo přínosem pro všechny dotčené subjekty, je závislé na postupu 
a přístupu operátorů vysílacích sítí, zejména dominantního operátora, kterým je společnost 
České Radiokomunikace. 

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. 

2. Regulační opatření 

Dne 28. srpna 2009 nabylo právní moci rozhodnutí č. SMP/18/08.2009-12 ve věci 
zrušení stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s. podnikem s významnou tržní 
silou na relevantním trhu č. 18 (bývalý) – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání 
v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“. 
V návaznosti na toto rozhodnutí byly rovněž zrušeny povinnosti č. REM/18/08.2009-13 
a povinností souvisejících s regulací cen č. CEN/18/08.2009-14. 

Vyjádřením ze dne 11. září sdělila Evropská komise ČTÚ své připomínky 
k oznámenému návrhu analýzy relevantního trhu č.7– „Ukončení hlasového volání 
(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“, ve kterých zejména 
upozornila na potřebu uplatnění symetrické regulace cen a propojení všem SMP podnikům.  

ČTÚ se s ohledem na analýzou zjištěný stav na posuzovaném trhu s připomínkami 
Evropské Komise neztotožnil. Po vypořádání připomínek Evropské komise ČTÚ vydal 
opatření obecné povahy č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – „Ukončení hlasového volání 
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(terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“ a zveřejnil jej v částce 17 
Telekomunikačního věstníku dne 2. října 2009. Na základě provedené analýzy ČTÚ 
konstatoval, že výše uvedený relevantní trh není efektivně konkurenčním. Společnostmi 
s významnou tržní silou byly shledány firmy Telefónica O2,  T-Mobile, Vodafone a MobilKom. 
Na základě výsledků provedené analýzy ČTÚ zahájí řízení o stanovení podniků 
s významnou tržní silou a uložení povinností v rozsahu odpovídajícím zjištěnému stavu 
na trhu a postavení jednotlivých podnikatelů na něm. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 
Připomínky se týkaly požadavku uložení symetrické cenové regulace a povinnosti propojení 
všem subjektům na tomto trhu. 

Dne 29. září ukončil ČTÚ veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/6/XX.2008-Y, trhu č. 6 – „ Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých 
okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“. 
Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky k analýze společnosti Telefónica O2 a GTS Novera.  

Evropská komise zaslala vyjádření dne 25. září ČTÚ k oznámenému návrhu analýzy 
relevantního trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“, 
ve kterém sdělila, že k oznámenému návrhu nemá připomínky. ČTÚ připraví konečný návrh 
opatření obecné povahy, kterým následně vydá analýzu uvedeného relevantního trhu. 

Ve stejný den zaslala Evropská komise ČTÚ vyjádření k návrhu analýzy relevantního 
trhu č. 3 –„Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném místě“, ve kterém sdělila ČTÚ připomínky směřující k uplatnění 
symetrické regulace cen a propojení všem SMP podnikům.  ČTÚ připomínky Evropské 
komise vypořádá a připraví konečný návrh opatření obecné povahy, kterým následně  vydá 
analýzu uvedeného relevantního trhu.  

V částce 16 Telekomunikačního věstníku bylo dne 11. září 2009 publikováno opatření 
obecné povahy č. OOP/10/09.2009-10, kterým se mění opatření obecné povahy 
č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci 
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností čísel, ve znění pozdějších změn.  

Důvodem pro vydání tohoto opatření je zveřejnění vyhlášky Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR č. 267/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích 
plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění vyhlášky č. 231/2008 Sb., která 
nabyla účinnosti dnem 1. září 2009. Tato vyhláška již neobsahuje poznámku 
o nepřenositelnosti telefonních čísel s přístupovým kódem 910, a proto byla tato čísla 
zařazena v opatření mezi čísla nepřenositelná mezi pevnými a mezi mobilními operátory. 
V rámci zrychlení procesů při přenášení telefonních čísel mezi pevnými operátory ČTÚ dále 
zkrátil v opatření procesní lhůty souvisejících s přenesením telefonních čísel. Telefonní číslo 
musí být podle nové úpravy přeneseno do deseti pracovních dnů od zadání objednávky 
opouštěnému operátorovi. V souvislosti s uvedenými změnami byly zpřesněny další 
navazující procesní doby a upraveny některé postupy v rámci procesů při přenášení čísel 
mezi pevnými operátory.  

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v září 2009 
V září 2009 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

zahájeno žádné řízení.  
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Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v září 2009 
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

63 853/2009-
603 
(81 428/2008-
606/XI.) 

BroadNet Czech, 
a.s. 

NEW TELEKOM, spol.  
s r.o. 

Rozhodnutí o nároku navrhovatele 
na uhrazení újmy vzniklé 
v důsledku plnění zrušeného 
předběžného opatření 
čj. 78 703/2007-606/IV.vyř. ze dne 
21. listopadu 2007 
(napadené rozhodnutí se mění 
v části výroku o náhradě nákladů 
řízení, v ostatním se potvrzuje) 

 

4. Univerzální služba 

Dne 11. září 2009 byla ukončena veřejná konzultace k návrhu rozhodnutí ve věci 
změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby 
veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických 
komunikacích. Nedílnou součástí návrhu rozhodnutí je příloha obsahující seznam veřejných 
telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2010. V rámci veřejné 
konzultace nebyly uplatněny žádné připomínky. 

ČTÚ proto vydal rozhodnutí čj. 63 465/2009-610/IX. vyř. včetně přílohy, které nabylo 
právní moci dne 24. září 2009. 

Změna rozhodnutí spočívá výhradně ve změně přílohy rozhodnutí, kterou tvoří 
seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok 2010. Pro 
rok 2010 dochází k redukci počtu veřejných telefonních automatů vzhledem ke změně 
hustotních kriterií, v obcích nad 20 000 obyvatel již nebudou provozovány veřejné telefonní 
automaty v režimu univerzální služby. Tímto krokem dojde ke snížení počtu veřejných 
telefonních automatů z 7 472 na 6 666 veřejných telefonních automatů provozovaných 
v rámci univerzální služby. Změnou rozhodnutí není nijak ovlivněno komerční provozování 
veřejných telefonních automatů.  

Dne 2. září 2009 ČTÚ na své internetové stránce zveřejnil Sdělení o vyhodnocení 
komerčního poskytování služeb, které nejsou uloženy jako povinnost US. Konkrétně se 
jedná o služby připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti, přístup v pevném místě 
k veřejně dostupné telefonní službě, pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby a informační služby o telefonních číslech 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby. ČTÚ konstatuje, že výše uvedené služby jsou 
v ČR i nadále poskytovány v požadované kvalitě všem koncovým uživatelům na celém 
území státu za dostupné ceny. ČTÚ bude i nadále sledovat uspokojování přiměřených 
potřeb koncových uživatelů včetně cenové dostupnosti příslušných služeb. 
 

ČTÚ 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. Na základě nově zjištěných skutečností ČTÚ 
přepočetl výši podílů, poté seznámil všechny plátce s výsledky výpočtu a vyzval je 
k vyjádření se před vydáním rozhodnutím. 
 

ČTÚ pokračoval v ověřování požadavků na úhradu ztráty z poskytování zvláštních 
cen podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích za rok 2008. ČTÚ kontroluje 
u všech dílčích položek vyúčtování, zda zvláštní slevy byly poskytnuty pouze osobám, jejichž 
nárok vyplývá ze zákona o elektronických komunikací.  
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 ČTÚ zahájil státní kontrolu podkladů, které předložila společnost Telefónica O2 spolu 
se žádostí o úhradu čistých nákladů za rok 2008. Výsledek kontroly bude použit pro 
stanovení výše čistých nákladů za rok 2008. 

Dne 14. září  2009 byla ukončena veřejná konzultace   nového návrhu Opatření 
obecné povahy č. OOP/17/XX.2009-Y, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za 
poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona za rok 2007. Na základě takto 
stanovených podílů a čistých nákladů za rok 2007 budou následně vyčísleny příspěvky na 
účet univerzální služby za rok 2007.  

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby 

Ve sledovaném období byly ČTÚ doručeny dva rozsudky Nejvyššího správního 
soudu týkající se přezkumu ve věcech univerzální služby. Prvním z nich pod 
sp. zn. 6 As 47/2008-125 ze dne 6. srpna 2009 byl zrušen rozsudek Městského soudu 
v Praze sp. zn. 11 ca 260/2007-75 ze dne 28. srpna 2008, jímž byla jako nedůvodná 
zamítnuta žaloba společnosti Vodafone Czech Republic a.s. podaná proti rozhodnutí ČTÚ ve 
věci stanovení jejího podílu pro výpočet příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty 
z poskytování univerzální služby za rok 2004 a platby na účet univerzální služby za uvedený 
rok. Nejvyšší správní soud zde Městskému soudu v Praze vytkl, že se opomenul vypořádat 
s jednou ze žalobních námitek, a proto byla věc vrácena Městskému soudu v Praze 
k novému projednání. 

 Druhým je rozsudek sp. zn. 3 As 3/2009-152 ze dne 12. srpna 2009, kterým byla 
zamítnuta kasační stížnost uplatněná ČTÚ proti rozsudku Městského soudu v Praze 
sp. zn. 9 Ca 293/2007-65 ze dne 21. listopadu 2008 o žalobě společnosti T-Mobile Czech 
Republic a.s. podané ve věci tzv. sporného účastenství žalobce jako přispěvatele na účet 
univerzální služby v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování univerzální 
služby za rok 2005. Nejvyšší správní soud neshledal kasační stížnost důvodnou a ztotožnil 
se s právním názorem Městského soudu v Praze v uvedeném rozsudku, podle něhož 
přispěvateli na účet univerzální služby (žalobci) v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty 
z poskytování univerzální služby za rok 2005 svědčí účastenství ve smyslu § 27 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb.,  správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací  

V průběhu měsíce září 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 Krabčice na 
Litoměřicku, Úvalno, Lichnic, Janová, Staříč bylo 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 analogového (ATV) a digitálního (DVB-T) televizního 
vysílání ve vybraných obcích územní oblasti Plzeň, Ústí nad Labem, Střední Čechy. 
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Měření bylo prováděno podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí 
signálem zemského televizního vysílání a  rovněž za jízdy měřicím vozem,  

- kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění. V rámci této kontrolní činnosti 
bylo v Hřensku zjištěno neoprávněné využívání rádiových kmitočtů námořní pohyblivé 
služby. S provozovatelem  rádiového zařízení bude zahájeno správní řízení, 

- kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
námořní pohyblivé služby. Při kontrole rádiových zařízení říčních lodí PORTA 
BOHEMICA a POSEIDONDC v Roudnici nad Labem a v Děčíně bylo opakovaně zjištěno 
nesprávné používání ATIS kódů. Tyto závady budou řešeny s držiteli oprávnění v rámci 
řízení o přestupku. V Děčíně bylo také zjištěno u lodi EXTASE provozování vysílacích 
rádiových zařízení s překročenou hodnotou vyzářeného výkonu. Zjištěné porušení 
podmínek individuálního oprávnění bylo řešeno výzvou k odstranění nedostatku podle 
§ 114 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  
ve Verneřicích na Děčínsku, v Rumburku a v Liberci zjištěn prodej rádiově řízených 
modelů aut pracujících v pásmech 50 MHz a 150 MHz, prodej bezdrátových sluchátek 
v pásmu 85 MHz a dále prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 
250 až 340 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat bez 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své 
kompetenci ČOI, 

- ČTÚ zahájil se společností Telefónica O2 správní řízení 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 a tím spáchání správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. c) zákona 
o elektronických komunikacích, 

- 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. 
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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 100 000,- 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 vyřídila reklamaci účastníka telefonní stanice č. 602 xxx 
xxx po uplynutí zákonné jednoměsíční lhůty a tím porušila povinnost podle § 64 odst. 10 
zákona o elektronických komunikacích. 

Stejná právnická osoba se svým dalším jednáním dopustila porušení povinnosti podle 
§ 61 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, když neoprávněně omezila a pak i zcela 
přerušila poskytování služeb elektronických komunikací u účastnické telefonní stanice č. 725 
xxx xxx, aniž by byly naplněny podmínky podle § 65 odst. 2 zákona o elektronických 
komunikacích. Za uvedené jednání, které naplnilo skutkovou podstatu správního deliktu 
podle § 118 odst. 8 písm. f) zákona o elektronických komunikacích, byla této společnosti 
uložena pokuta ve výši 200 000,- Kč. 
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Výsledkem dalšího z rozkladových řízení ve sledovaném období je pravomocné 
rozhodnutí, jímž se jiné právnické osobě (obchodní společnosti) ukládá pokuta ve výši  
8 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 odst. 1 písm. l) zákona o elektronických 
komunikacích. Uvedeného správního deliktu se dopustila tím, že nepředložila ČTÚ 
informace, údaje a podklady potřebné pro analýzu relevantního trhu č. 12 za období od 
1. ledna 2006 do 30. září 2007 a dále statistické výkazy za rok 2006 v rámci programu 
statistických zjišťování stanoveného vyhláškou Českého statistického úřadu č. 421/2005 Sb., 
vyžádané ČTÚ v souladu s § 115 zákona o elektronických  komunikacích. 

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 
Dne 9. září 2009 vydal Telekomunikační úřad Slovenské republiky (dále jen „TÚ SR“) 

společnosti Towercom, a.s. celkem 35 povolení pro přenos televizní programové služby ve 
standardu DVB-T. Držitel povolení je povinný spustit komerční provoz do 31. prosince 2009 
a do té doby pokrýt  79,7 % obyvatelstva Slovenské republiky. 

TÚ SR dále vydal dne 29. září rozhodnutí, na základě kterého stanovil na 
velkoobchodním trhu mobilní terminace firmy Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a 
Telefónica O2 Slovakia jako společnosti s významnou tržní silou a uložil jim povinnosti 
transparentnosti, nediskriminace, oddělené evidence nákladů a výnosů, přístupu 
k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům, a dále povinnost nákladové 
orientace cen za ukončení volání ve veřejné mobilní telefonní síti. Proti vydanému rozhodnutí 
mohou výše uvedené společnosti podat rozklad. 

Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 6 As 47/2008-125 ze dne 6. srpna 2009 
zrušil rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 11 ca 260/2007-75 ze dne 28. srpna 2008, 
jímž byla jako nedůvodná zamítnuta žaloba společnosti Vodafone Czech Republic a.s. 
podaná proti rozhodnutí ČTÚ ve věci stanovení jejího podílu pro výpočet příspěvku na 
úhradu prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2004 a platby na účet 
univerzální služby za uvedený rok a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení. 

Nejvyšší správní soud rozsudkem sp. zn. 3 As 3/2009-152 ze dne 12. srpna 2009 
zamítl kasační stížnost podanou ČTÚ proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 9 Ca 
293/2007-65 ze dne 21. listopadu 2008 o žalobě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
podané ve věci tzv. sporného účastenství žalobce jako přispěvatele na účet univerzální 
služby v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za rok 
2005. 

(V obou případech v podrobnostech viz kap. č. 4). 

7. Asociace 

Dne 25. září 2009 zveřejnila Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru 
(AKVS) průzkum spokojenosti městských a obecních úřadů se službami mobilních 
operátorů. Dle výsledků výzkumu, kterého se zúčastnilo 40 měst a obcí o velikosti 5 000 až 
400 000 obyvatel, není spokojeno se službami mobilních operátorů téměř 71 % obcí. Výtky 
nejčastěji směřují k vysoké ceně služeb, nepřehlednosti vyúčtování a chybám ve fakturaci. 

8. Spotřebitelské otázky 

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

V průběhu měsíce září ČTÚ zahájil 9 596 správních řízení, týkajících se účastnických 
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné  
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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 50 %. Bylo vydáno 6 054 rozhodnutí ve věci, z toho 
6 022 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). 

9. Změny legislativní 

Dne 3. září 2009 byl v částce 87 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 280/2009 Sb., 
daňový řád. Tento zákon nahradí s účinností ode dne 1. ledna 2011 v současné době platný 
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterého ČTÚ postupuje zejména v řízeních ve věcech správních poplatků, při vymáhání 
poplatků za právo využívat rádiové kmitočty a čísla, při vymáhání pokut a v dalších 
případech, kdy tak stanoví zákon o elektronických komunikacích, zákon o poštovních 
službách, popřípadě jiný právní předpis. 

   
Dne 3. září 2009 byl v částce 87 Sbírky zákonů rovněž uveřejněn zákon 

č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. 
Tento zákon navazuje na výše uvedené přijetí zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a v této 
souvislosti pak s účinností ode dne 1. ledna 2011 mění řadu zákonů dotčených přijetím 
zákona č. 280/2009 Sb., mimo jiné i zákon o elektronických komunikacích (zákon 
č. 127/2005 Sb.) a zákon o poštovních službách (zákon č. 29/2000 Sb.). V případě obou 
těchto zákonů jde o legislativně technické změny vedoucí k odstranění duplicit týkajících se 
problematiky procesní dělené správy. V případě zákona o poštovních službách pak navíc 
ještě dochází k odstranění věcné dělené správy (§ 37b odst. 6 zákona o poštovních 
službách), což fakticky znamená rozšíření současné působnosti ČTÚ, a to při vymáhání 
pokut uložených podle zákona o poštovních službách. Podle dosavadní úpravy tyto pokuty 
ukládá ČTÚ a vymáhá místně příslušný celní úřad, zatímco podle nové právní úpravy je 
bude ukládat i vymáhat ČTÚ (tedy obdobně jako je tomu již nyní v elektronických 
komunikacích).  

 
Dne 4. září 2009 byl v částce 89 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 285/2009 Sb., 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Tento 
doprovodný zákon mění celou řadu zákonů dotčených přijetím zákona č. 284/2009 Sb., 
o platebním styku. Zákon č. 285/2009 Sb. mimo jiné s účinností ode dne 1. listopadu 2009 
mění i zákon o poštovních službách, a to § 18 odst. 2 tohoto zákona. Podle nové právní 
úpravy bude poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, podmínkou pro možnost 
provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemnosti nebo nově též dodání 
peněžní částky poukázané poštovním poukazem. 

10. Evropská unie 

Direktorát Evropské komise pro informační společnost a média zahájil sběr údajů, 
spojených s přípravou 15. implementační zprávy k vývoji na trzích elektronických komunikací 
a rozeslal příslušné dotazníky regulačním orgánům členských zemí Evropské unie. ČTÚ 
zajistil a zpracoval údaje, požadované v 1. části rozeslaného dotazníku, a odeslal je 
11. září 2009 Evropské komisi. Údaje se týkaly zejména ekonomických ukazatelů odvětví 
elektronických komunikací a vývoje na trhu pevných a mobilních hlasových služeb. 
V současné době pokračuje příprava a zpracování údajů pro 2. a 3. část dotazníku. 

Ve dnech 9. - 11. září 2009 se v Bruselu konalo zasedání pracovní skupiny pro 
telekomunikace WGT-3/CCPC, jejímiž hlavními body byla především kontrola plnění úkolů 
ad-hoc skupin stanovených předchozími pracovními zasedáními. Dále seznámení 
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s konečným zněním dokončených úkolů a jejich schválení k předložení SCEPC. Byly rovněž 
projednány dokumenty a další informace, které byly předány z úrovně velitelství NATO 
a zejména pak ze stupně SCEPC/EAPC od posledního pracovního zasedání a dotýkají se 
aktivit CCPC. Součástí zasedání bylo pokračování výměny zkušeností v oblasti krizového 
řízení ve sféře elektronických komunikací za uplynulé období se zaměřením na problematiku 
mezinárodní spolupráce. Důraz byl položen na ochranu počítačových a internetových sítí 
proti napadení, ochranu kritické infrastruktury a spolupráci mezi armádou a civilními 
složkami. Mimořádně proběhla konzultace se zástupcem ČR v EU k problematice 
implementace směrnice 24/2006/EC o uchovávání údajů z telekomunikačního provozu (Data 
Retention Directive). 

 V souvislosti s připomínkami, které Evropská komise zaslala ČTÚ ve vyjádření podle 
čl. 7 Rámcové směrnice k návrhu analýzy relevantního trhu č. 7,  zveřejnila Evropská komise 
dne 14. září 2009 výzvu ČTÚ, aby snížil sazby za ukončení volání v mobilní síti (MTR) v 
České republice a přiblížil MTR úrovni efektivních nákladů, a současně ČTÚ vyzvala 
k uložení symetrické regulace přístupu (dále viz. kapitola č. 2).  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1311&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en
 
 K této veřejné výzvě Evropské komise ČTÚ vydal tiskovou zprávu, ve které se vyjádřil 
k problematice regulace zazeb za ukončení volání v mobilních sítích v podmínkách ČR a 
současně potvrdil svůj záměr uložit na základě analýzy tohoto relevantního trhu jen takový 
rozsah nápravných opatření (povinností SMP podniků), který bude přiměřený zjištěnému 
stavu na trhu (viz. tisková zpráva). 
 
 Dne 17. září 2009 přijala Evropská komise pokyny Společenství pro uplatňování 
pravidel státní podpory stanovených Smlouvou o ES při veřejném financování 
širokopásmových sítí. Pokyny poskytují zúčastněným stranám jasný a předvídatelný rámec 
a pomohou členským státům urychlit a rozšířit zavádění širokopásmového připojení. Pokyny 
obsahují také zvláštní ustanovení ohledně zavádění přístupových sítí nové generace, která 
umožňují poskytovat veřejnou podporu pro zvýšení investic do tohoto strategického sektoru, 
aniž by došlo k nepřípustnému narušení hospodářské soutěže. Pokyny zohledňují 
připomínky, které Komise obdržela během veřejné konzultace. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1332&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=nl
 

Ve dnech 17. – 18. září 2009 proběhlo v Limassolu zasedání Kontaktní sítě Skupiny 
nezávislých regulátorů (CN IRG). Hlavním cílem bylo projednání výsledků práce pracovních 
skupin a projektových týmů IRG/ERG a příprava aktuální zprávy o plnění pracovního 
programu 2009, dále zpráva o současném stavu revize regulačního rámce v oblasti 
elektronických komunikací s prioritami švédského předsednictví. Návazně proběhla široká 
diskuse především nad přípravou zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC) z hlediska návrhu  Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady. Výstupy z jednání CN IRG budou podkladem pro příští zasedání Generálního 
shromáždění IRG a Plenárního zasedání ERG. 

 
Dne 22. září 2009 se uskutečnila schůzka projektového týmu IRG/ERG k probíhající 

revizi regulačního rámce. Projektový tým se v současné době zabývá přípravou přechodu 
Skupiny evropských regulátorů (ERG) na Úřad evropských regulačních orgánu pro 
elektronické komunikace (BEREC), který bude zřízen nařízením Rady EU a Evropského 
parlamentu v rámci probíhající revize regulačního rámce pro elektronické komunikace. 
Nařízení by mělo vstoupit v platnost počátkem roku 2010 a ve stejné době by měla zaniknout 
ERG. Evropské regulační orgány chtějí co možná nejvíce otázek spojených se vznikem 
BEREC vyřešit v předstihu. Shodují se v tom, že je potřeba zajistit, aby mohl nový poradní 
orgán pro elektronické komunikace začít fungovat co nejdříve a co nejefektivněji. 
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Dne 9. září 2009 ČTÚ na své internetové stránce zveřejnil Stanovisko k veřejné 

konzultaci Evropské komise o využití digitální dividendy „Transforming the digital dividend 
opportunity into social benefits and economic growth in Europe“.  Ve společném stanovisku 
Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého telekomunikačního úřadu bylo podpořeno 
využití digitální dividendy k rozvoji nových mobilních sítí a služeb elektronických komunikací 
a rozvoji digitálního TV vysílání. Konstatuje se v něm mj. také  účelnost koordinovaného 
postupu evropských zemí, přijetí opatření proti rušení a urychlení procesu přechodu 
z analogového na digitální zemské televizní vysílání.  

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Sektor radiokomunikací (ITU-R) 
 

Ve dnech 21. – 22. září 2009 se v ženevském sídle ITU konalo zasedání studijní 
skupiny SG4 ITU-R pro družicové služby. Mezi hlavní body programu patřilo přijetí více než 
dvaceti revidovaných a nových doporučení, mimo jiné k hybridním systémům, k optimalizaci 
přenosů v družicových sítích, k metodice výpočtu sdíelní geostacionárních 
a negeostacionárních systémů, k rozvoji VSAT a dalších systémů. Diskutovalo se rovněž 
o problematice uplatnění „safety of life“ v družicové radionavigační službě. Činnost skupiny 
směřuje k sestavení hrubého návrhu Zprávy CPM, jehož příprava zahajuje v létě 2010. 
  
ECO - Impact Assessment seminář 
 

Dne 1. září 2009 proběhl v Kodani v Dánsku seminář k „Impact Assessment“(dále jen 
IA). Cílem semináře bylo seznámit zúčastněné administrace s cílem a metodikou přípravy 
a zpracování IA a jeho významem pro rozhodovací proces v oblasti rádiového spektra.  
 
EFIS 

Ve dnech 14. až 15. září 2009 se uskutečnila v Londýně 23. pravidelná pracovní 
schůzka skupiny EFIS MG, která zajišťuje provoz a vývoj informačního systému EFIS. Tento 
systém provozuje ECO (European Communications Office, CEPT) a slouží jako portál 
k národním informacím o využití rádiového spektra (RS) v zemích CEPT/EU a nástroj 
harmonizace. Byl projednán stav dat, zkušenosti s provozem nové verze, plnění Rozhodnutí 
EK o harmonizované dostupnosti informací o využívání spektra ve Společenství 
2007/344/ES a řešení úkolů v souladu s ECC Dec(01)03, ve znění posledních změn. ČTÚ je 
členem EFIS MG, dlouhodobě se podílí na testování systému i dalším vývoji EFIS a zajišťuje 
aktualizaci národních dat. 
 

V průběhu září byly uzavřeny a v dohodnutých termínech předány soubory informací 
poskytované mezinárodním organizacím ITU (ITU TARIFFS Indicators Questionnaire 2009, 
ITU World Telecommunication/ICT Indicators Long Questionnaire 2009), OECD (OECD 
Price Benchmarking baskets for telecommunications services) a EK (první část podkladů pro 
15. Implementační zprávu). 

 
Status ECC REC a DEC  
 

Dne 15. září 2009 byla v předepsaném termínu Evropskému komunikačnímu úřadu 
(ECO) předána aktualizace údajů České republiky pro implementační databázi ECO, která 
uvádí přehled implementačního statutu Rozhodnutí (DEC) a Doporučení (REC) ECC/ERC 
v členských zemích CEPT. Pracovníci ECO informace týkající se České republiky opravili 
a doplnili dne 16. září 2009. Aktualizace byla vypracována na základě pokynu Evropského 
komunikačního výboru (ECC), který má v programu svého říjnového zasedání mj. 
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vyhodnocení stavu implementace zmíněných dokumentů DEC a REC jednotlivými členskými 
zeměmi.   

12. Nové technologie a služby 

Evropská komise v září 2009 rozhodla o zahájení projektu financování výzkumu 
bezdrátové technologie Long Term Evolution (LTE) Advanced, která umožní až stonásobné 
zvýšení rychlostí internetu, než jakou poskytují dnešní sítě 3. generace, a dále pokročilejší 
datovou nástavbu stahování  rychlostí až 1 Gb/s, což umožní plné využití náročných služeb 
on-line a rovněž větší dosah než už stávající technologie GSM. Od 1. ledna 2010 investuje 
Evropská unie 18 mil. EUR do výzkumu, jenž bude tvořit základ pro mobilní sítě 4. generace. 

Společnost Citrix Systems, Inc. začátkem září oznámila zavedení nové technologie 
HDX 3D, která poskytuje jako součást Citrix ®XenDesktop™ plnohodnotné výkonné grafické 
aplikace, provozované dosud přímo na lokálních pracovních stanicích uživatelům 
v libovolném místě přes jakoukoliv síť. HDX 3D je od konce září dostupná jako funkce edicí 
Citrix XenDesktop Advanced, Enterprise a Platinum po všechny nové i stávající uživatele 
XenDesktop bez jakéhokoliv příplatku. 

Firma HTC Corporation představila 2. září nový smartphone HTC Touch2, který 
využívá operační systém Windows Mobile 6.5 a obsahuje nové služby, jako např. My Phone 
nebo Windows Marketplace. Mezi inovace dále patří uživatelské rozhraní TouchFLO, mapy 
Google pro mobilní telefony. V ČR bude HTC Touch2 v prodeji od konce října za cenu 
8 499,- Kč (včetně DPH). 

Společnost ICZ a.s. oznámila dne 7. září dokončení implementace systému Autority 
časového razítka v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu 
a navazující vyhlášky, jehož cílem bylo rozšíření Kvalifikované certifikační autority České 
pošty. Spuštěním služby časového razítka má přímou souvislost se systémem datových 
schránek. 

13. Digitalizace RTV 

Dne 24. září 2009 se konala v hotelu Jalta VII. odborná konference serveru 
DigiZone.cz zaměřená na digitalizaci, které se zúčastnili zástupci ČTÚ, televizních stanic 
a operátorů zemských digitálních sítí. Na konferenci byly diskutovány otázky změn termínů 
spouštění digitálních vysílačů a vypínání zemského analogového televizního vysílání.  

Český telekomunikační úřad zveřejnil 21. září 3. zprávu o průběhu přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání 
v jednotlivých územních oblastech v souladu s nařízením vlády č. 163/2008 Sb. Zpráva 
obsahuje nejen aktuální informace o stavu digitalizace k 15. září 2009, ale i informace 
týkající se realizace všech vysílacích sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání 
a porovnání aktuálního stavu s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých 
územních oblastí, analogovým a digitálním televizním vysíláním. Oproti březnu 2009 se 
pokrytí území a obyvatel signálem sítí zemského digitálního televizního vysílání nejvíce 
zvýšilo u sítě 1. V případě sítě 1 se pokrytí počtu obyvatel zvýšilo o 17 procentních bodů na 
78,7% obyvatel, u sítě 2 o 11 procentních bodů na 63,8% obyvatel a u sítě 3 se zvýšilo o 6 
procentních bodů na 51,8% obyvatel. Síť 4 díky absenci smluv s provozovateli vysílání 
s licencí stagnuje na pokrytí 26,6% obyvatel. Podrobnější informace jsou obsaženy na 
stránkách http://dtv.ctu.cz . 
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Dne 30. září došlo k rozšíření digitálních sítí 2 a 3. Ze stanoviště Sušice – Svatobor 
bylo zahájeno ve vysílací síti 2 digitální vysílání na rádiovém kanále 48 a ve vysílací síti 3 
bylo zahájeno digitální vysílání na rádiovém kanále 52.   

V souvislosti s plánovanými termíny ukončení analogového televizního vysílání 
v územních oblastech Plzeň a Praha byla provedena rozsáhlá měření pokrytí těchto oblastí 
digitálním i analogovým vysíláním. Pro měření, na jehož realizaci se podílejí nejen složky 
Státní kontroly ČTÚ, ale i měřící čety Českých Radiokomunikací, byly vybrány především 
obce, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno prostřednictvím televizních 
převáděčů. Výsledky měření územní oblasti Plzeň byly již předány příslušným 
provozovatelům vysílání a slouží jako podklady pro jejich rozhodnutí o potřebách 
a možnostech dalšího rozšiřování vysílacích sítí. Měření bylo prováděno v definovaných 
měřicích bodech  podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., tak i měřicím vozem MOMS P, 
umožňujícím měření pokrytí za jízdy a efektivní získání velkého počtu měření. 

14. Správa rádiového spektra 

Plán využití rádiového spektra  

Dne 1. září 2009  ČTÚ zveřejnil k  veřejné konzultaci opatření obecné povahy  „Část 
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 470–
960 MHz“. Předmětem vydání této části plánu je stanovení technických parametrů 
a podmínek využití rádiového spektra v pásmu 470–960 MHz. 

Dne 23. září 2009 bylo ČTÚ zasláno do veřejné konzultace opatření obecné povahy      
„Část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 1700–
1900 MHz“. Předmětem vydání této části plánu je stanovení technických parametrů 
a podmínek využití rádiového spektra v pásmu 1700–1900 MHz. 

V případě obou výše uvedených návrhu opatření obecné povahy, ČTÚ připravuje 
implementaci harmonizačních dokumentů Evropského společenství k liberalizaci podmínek 
využívání úseků spektra 880–915 / 925–960 MHz a 1710–1785 / 1805–1880 MHz, ve 
kterých jsou provozovány celoplošné pohyblivé sítě poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací. Vydání harmonizačních dokumentů se předpokládá ve druhé 
polovině měsíce října. V návrhu části využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY pro 
kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz ČTÚ současně navrhuje nově rozšířit počet práv ze tří 
na čtyři z důvodu zpřístupnění dosud nepřidělených úseků rádiového spektra k provozu další 
celoplošné pohyblivé sítě poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. 

Dne 2. září 2009 ČTÚ zveřejnil k veřejné konzultaci opatření obecné povahy „Část 
plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 2200–
2700 MHz“. Předmětem vydání této části plánu je stanovení technických parametrů 
a podmínek využití rádiového spektra v pásmu 2200–2700 MHz. ČTÚ současně navrhl 
změnu počtu práv ze čtyř nově na tři práva.  Sleduje tím vytvoření efektivnějších podmínek 
pro provoz perspektivních širokopásmových přístupových sítí využívajících progresivní 
technologie s možností celoplošného pokrytí. 

Dne 21. září 2009 byla ukončena veřejná konzultace k návrhu opatření obecné 
povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 
146–174 MHz. V současné době probíhá vyhodnocení a vypořádání obdržených připomínek.  

15. Poštovní služby  

– 
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Projednáno Radou ČTÚ dne 7. října 2009. 
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