Měsíční monitorovací zpráva č. 48
Českého telekomunikačního úřadu
Červenec 2010
Manažerské shrnutí
Na začátku července dokončil ČTÚ správní řízení související s opatřením obecné
povahy analýza trhu č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném
místě“, když byly rozhodnutím Rady ČTÚ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,
jako podniku s významnou tržní silou, stanoveny povinnosti směřující ke zvýšení úrovně
hospodářské soutěže na tomto trhu (více viz kap. č. 2).
V průběhu měsíce července zahájil ČTÚ v návaznosti na vydání opatření obecné
povahy analýza trhu č. A/4/05.2010-6, trh č. 4 – „Velkoobchodní fyzický přístup
k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení)
v pevném místě“ veřejné konzultace k návrhům rozhodnutí č. SMP/4/XX.2010-Y o stanovení
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. podnikem s významnou tržní silou,
č. REM/4/XX.2010-Y o uložení souvisejících povinností a č. CEN/4/XX.2010-Y souvisejících
s regulací cen pro výše uvedenou společnost (více viz kap. č. 2).
Dne 23. července ČTÚ zveřejnil Zprávu o vývoji elektronických komunikací v roce
2009. Ve zprávě jsou informace o základních trendech ve vývoji odvětví jako celku z pohledu
regulátora a dále následuje podrobnější hodnocení trhu podle jednotlivých služeb.
Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo v červenci sérii pracovních workshopů
k vybraným částem připravované implementační novely zákona o elektronických
komunikacích. V rámci těchto workshopů byly projednány návrhy paragrafovaného znění
k problematice regulace, správy rádiového spektra a některým částem věnovaným smluvním
ujednáním a ochraně spotřebitelů při poskytování služeb elektronických komunikací.
ČTÚ zahájil v závěru měsíce veřejnou konzultaci k závěru přezkumu trvání důvodů
pro omezení práv v pásmu 28 GHz ve vymezené geografické oblasti Praha, v rámci kterého
shledal další omezení práv v této části rádiového spektra za neodůvodněné.
V průběhu července 2010 ČTÚ aktualizoval informace o stavu pokrytí České
republiky televizním signálem na stránkách ČTÚ http://dtv.ctu.cz/ (více viz kap. č. 12) a dne
3. srpna ČTÚ zveřejnil Průběžnou zprávu o stavu digitalizace televizního a rozhlasového
vysílání v České republice (více viz Téma měsíce).

1. Aktuální situace na trhu
Služby pevných sítí
Společnost Telefónica O2 poskytuje od 1. července do 15. srpna 2010 akviziční
nabídku k internetovým službám „O2 Internet“ (8 Mbit/s) a „O2 Internet Plus“ (16 Mbit/s), a to
všem novým zákazníkům z řad fyzických osob, živnostníků a drobných podnikatelů, kteří
mají do tří aktivních SIM karet a/nebo do dvou pevných linek. V rámci nabídky mají zákazníci
možnost získat zmíněné služby po dobu prvních 12 měsíců za cenu 400,- Kč/měsíc. Od
13. měsíce platí standardní ceníková cena, která pro službu „O2 Internet“ činí 750,- Kč/měsíc
a pro službu „O2 Internet Plus“ 908,- Kč/měsíc.

1/15

V průběhu celého července platila akviziční nabídka společnosti Telefónica O2 ke
službě „O2 Internet“ pro nové zákazníky – podnikající fyzické a právnické osoby, které mají
nad tři aktivní SIM karty a/nebo nad dvě aktivní pevné linky. Zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu
se závazkem na 24 měsíců, získají službu „O2 Internet“ za měsíční cenu 600,- Kč. Od
13. měsíce platí standardní ceníková cena 750,- Kč/měsíc.
Rovněž v průběhu července 2010 platila akviziční nabídka ke všem službám
internetového připojení společnosti UPC. Služby o rychlosti 10 a 25 Mbit/s šlo na prvních
6 měsíců získat s 50 % slevou ze standardní ceny, pro služby o rychlosti 50 a 100 Mbit/s
platila 50 % sleva na první 4 měsíce. Zákazníci zároveň mohli zdarma získat zapůjčení
modemu, instalaci za 1,- Kč a připojení za 252,- Kč. Službu o rychlosti 10 Mbit/s tak šlo
získat za 247,- Kč/měsíc, nejrychlejší 100 Mbit/s pak za 500,- Kč/měsíc. Akviziční nabídky
platily při uzavření smlouvy na 12 měsíců.
Ke změně cen svých internetových služeb přistoupila od začátku července společnost
SkyNet. Změny se týkají služeb v rámci nabídek „Sky FlexiDSL Natural“ s agregací 1:50
a 1:20. Například u služby o rychlosti 3 Mbit/s a s agregací 1:50 klesla cena z 383,- Kč na
299,- Kč, „naked ADSL“ pro stejnou rychlost pak pokleslo o 21,- Kč na 479,- Kč. Výrazného
snížení se dočkala i služba o rychlosti 8 Mbit/s, kterou lze nově pořídit za 398,- Kč/měsíc,
namísto původní ceny 479,- Kč/měsíc. Nové ceny přicházejí po změně velkoobchodní
nabídky přístupu k síti společnosti Telefónica O2, účinné od 1. července 2010, o které jsme
informovali v minulé monitorovací zprávě č. 47 za měsíc červen 2010, a na které jsou služby
z nabídky „Sky FlexiDSL Natural“ postaveny.
Služby mobilních sítí
Společnost Vodafone nabídla od července nový datový tarif „Internet v mobilu
naplno“, který v rámci akční nabídky bude k dispozici do října (včetně) za měsíční paušál
177,- Kč. V listopadu bude měsíční cena zvýšena na 315,- Kč. Limit pro stažení dat je
500 MB za měsíc. Jako další akční nabídku začala společnost poskytovat zdarma každý
pátek „Internet v mobilu na den“. Zákazník tak získá v období od 9. července do 27. srpna
možnost každý pátek zdarma surfovat a částka 17,- Kč, což je původní zpoplatnění služby
připojení na den, jim nebude účtována. Dále zákazníci společnosti, kteří si v červenci sestaví
„Tarif na míru“ a vyberou si k němu jeden z dotovaných telefonů, mohou získat až po dobu
šesti měsíců neomezené volání a SMS na čtyři vybraná čísla v síti Vodafone zdarma. Počet
měsíců, během kterých lze bezplatné volat a zasílat SMS, závisí na výši pravidelné měsíční
útraty.
Společnost Vodafone připravila pro nové i stávající zákazníky využívající „Tarify na
míru“ balíček, v rámci něhož získají neomezené volání do vlastní sítě, internet v mobilu
a prvních 400 volných minut volání do všech sítí v ČR za cenu 947,- Kč měsíčně.
Mimořádná letní promo nabídka trvá od 1. srpna do konce září. Volání zdarma do sítě
Vodafone mohou zákazníci využívat až po provolaných volných minutách. Služba Internet
v mobilu naplno je nabízená v rámci balíčku s objemem dat 500 MB měsíčně.
Společnost T-Mobile od 28. července zjednodušila balíček 2v1, který nabízí volání
a pevný internet pro firemní i nefiremní zákazníky. Pro zákazníky, kteří mají tarif s měsíčním
paušálem do 600,- Kč, bude internet v balíčku stát 489,- Kč za měsíc (měsíční cena
samostatné služby ADSL Standard je 699,- Kč), čímž uspoří 210,- Kč měsíčně. Zákazníci
s měsíčním paušálem vyšším než 600,- Kč budou mít internet v balíčku za 399,- Kč, úspora
tak bude měsíčně činit 300,- Kč.
Společnost Telefónica O2 snížila pro prázdninové období od 1. července do 30. září
ceny za „data-roamingové balíčky“, a to v rozmezí od 37 % do 68 %. Např. u balíčku 2 MB
místo původních 108,- Kč zaplatí zákazník v tomto období pouhých 49,- Kč.
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Nové technologie a služby
Program Connection Meter je nejpoužívanější aplikace v ČR, která slouží k měření
rychlosti internetového připojení, přenosů dat a cen za připojení (ADSL, CDMA, GPRS,
ISDN, WiFi, internet přes kabelovou televizi apod.). Nově představená verze programu 8.0.8
umožňuje porovnání internetového připojení s nabídkami od konkurence a mezi novinky
patří rovněž aktualizace všech roamingových tarifů operátorů v ČR a doplněné předlohy pro
Skylink.
Společnost Ness Technologies, Inc., která je poskytovatelem komplexních řešení
a služeb v oblasti informačních technologií, oznámila rozšíření své aplikace Roaming Guard.
Výše uvedená aplikace zabraňuje nechtěnému přenosu dat po internetu na firemních
smartphonech s operačním systémem Symbian. Verze „Pro“ dokáže nastavit telefony do
požadovaného systému pomocí SMS, čímž lze výrazně zredukovat výdaje uživatelů, kteří
nevyužívají tarify pro roaming nebo neomezené datové připojení k internetu v tuzemsku.

Téma měsíce – Průběžná zpráva o stavu digitalizace televizního
a rozhlasového vysílání v České republice
Průběžnou zprávu o stavu digitalizace televizního a rozhlasového vysílání v ČR
zpracoval ČTÚ s cílem vyhodnotit k polovině předpokládaného období postup přechodu
zemského analogového televizního vysílání na vysílání digitální. Zpráva byla zpracována
nad rámec pravidelných Zpráv o průběhu přechodu na digitální vysílání, vydávaných podle
§ 10 Technického plánu přechodu, a soustřeďuje se na stav a změny jednotlivých vysílacích
sítí pro digitální i analogové vysílání.
Součástí zprávy jsou rovněž informace o možnostech dalšího navazujícího vývoje
a rozvoje zemského digitálního televizního vysílání v souvislosti s požadavkem na uvolnění
rádiových kmitočtů v pásmu 790–862 MHz pro širokopásmové mobilní služby (tzv. digitální
dividenda), aktuální informace o možnostech implementace systému DVB-T2 i aktualizované
informace o možnostech zavedení zemského digitálního rozhlasového vysílání.
1. Přechod zemského analogového televizního vysílání na digitální vysílání
1. 1

Aktuální stav

15. května 2008 byl přijat TPP, se kterým v srpnu 2008 vyslovili souhlas i dva
dominantní provozovatelé celoplošného televizního vysílání s licencí, společnosti FTV
Premiéra a CET 21 spol. s r.o. TPP je postaveno na rychlejším rozvoji vysílací sítě 1, určené
pro šíření veřejnoprávního multiplexu. Celý harmonogram přechodu od ATV na DTV byl
rozložen na základě striktních požadavků provozovatelů vysílání do období čtyř let s tím, že
úplné ukončení analogového vysílání (ASO) bylo stanoveno k termínu 11. listopadu 2011 na
celém území České republiky s výjimkou územních oblastí Jeseník a Zlín, kde byl pro ASO
stanoven termín 30. června 2012. Termíny jsou nejzazší, po dohodě dotčených subjektů je
možné je libovolně zkracovat.
V polovině roku 2010 dosáhlo pokrytí obyvatel České republiky digitálním signálem
vysílací sítě 1 – 96,5 %, vysílací sítě 2 – 77,6 %, vysílací sítě 3 – 61,3 % a vysílací sítě 4 –
22,3 %. Jedná se o údaje získané výpočtem postupy podle Vyhlášky č. 163/2008 Sb.,
o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání.
Z hlediska divácké veřejnosti je rychlý postup digitalizace přijímán pozitivně.
Negativně je však přijímána velmi dlouhá prodleva mezi termíny zahájení digitálního vysílání
v sítích 1 a 2 v jednotlivých územních oblastech.
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1. 2

Rozvoj vysílacích sítí pro digitální televizní vysílání

V následující tabulce je počet digitálních vysílačů a dokrývačů uvedených do provozu
ve skutečnosti a pro porovnání stav plánovaný v TPP.
Vysílací
síť
1
2
3

reálně
15
10
9

2008
dle TPP
7
5
5

Počet spuštěných vysílačů
2009
do června 2010
reálně
dle TPP
reálně
dle TPP
19
3
11
1
10
2
13
1
3
2
1
1

celkem
reálně
dle TPP
45
11
33
8
13
8

Vysílací síť 4 vlivem absence provozovatelů vysílání stagnuje. V současné době
zajišťuje pouze částečné pokrytí Prahy, Brna a Ostravy.
1. 3

Ukončování stávajícího analogového vysílání

V souvislosti s ukončením analogového vysílání v územních oblastech Praha, Plzeň
a Sušice přistoupily především Česká televize a Prima k ukončování analogového vysílání
i v lokalitách, kde byl jeho příjem zajišťován prostřednictvím televizního převáděče (dále jen
„TVP“), a ve kterých bylo na základě provedených měření vyhodnoceno dostatečné pokrytí
digitálním vysíláním. Nejzazší termín vypnutí všech TVP je přitom v TPP stanoven až na
11. listopadu 2011, respektive na 30. června 2012.
V následující tabulce jsou pro jednotlivé ATV programy počty vysílačů velkého
výkonu, které měly být dosud vypnuty v souladu s TPP a dále počet reálně vypnutých
vysílačů a TVP, kterým bylo zároveň odejmuto individuální oprávnění k využívání kmitočtu.

Program
ČT 1
ČT 2
NOVA
Prima

2008
reálně
dle TPP
1
0
0
6
0
0
0
0

Počet vypnutých vysílačů s odnětím IO
2009
do června 2010
reálně
dle TPP
reálně
dle TPP
17
7
31
5
19
6
53
2
0
5
1
2
25
5
10
4

celkem
reálně
dle TPP
61
12
86
14
1
7
44
9

Na vysílačích Sušice 9, Klatovy 6 a Cheb 26 (program Nova) šíření ATV pokračuje.
Jako důvod uvádí společnost CET21 spol. s r.o. skutečnost, že pro šíření digitálního signálu
ve vysílací síti 2 je využit jiný rádiový kanál, než rádiový kanál uvedený v TPP. Jiný rádiový
kanál byl v těchto případech přidělen na základě požadavku operátora vysílací sítě 2 a je
využit z technických důvodů v souladu s ustanoveními TPP pro zajištění pokrytí území
odpovídajícímu licencí stanovenému územnímu rozsahu programu provozovatele vysílání
s regionální licencí, který je proti původnímu předpokladu vysílací sítí 2 šířen.
ČTÚ v těchto případech postupuje a nebo bude postupovat v souladu s nařízením
vlády č.154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových
kmitočtů a čísel, které pro případ neukončení povozu ATV v souladu s TPP stanovuje
podstatně vyšší poplatek za využívání příslušných rádiových kmitočtů.
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1. 4

Regionální televizní vysílání

Převedení šíření programů provozovatelů vysílání s regionální licencí, kteří šíří svůj
program na sdílených kmitočtech s programem Prima, je řešeno v souladu s TPP. Díky
současné změně zákona o elektronických komunikacích mohou být finanční náklady
nezbytné pro adaptaci technického vybavení celoplošné sítě pro potřeby regionálního
vysílání hrazeny finančními prostředky z radiokomunikačního účtu, který spravuje ČTÚ.
1. 5

Lokální televizní vysílání

V případě provozovatelů lokálního vysílání ČTÚ dosud nezaznamenal žádný zájem
o přechod na digitální formu vysílání s výjimkou společnosti B PLUS TV a.s., která digitální
vysílání již dlouhodobě využívá v lokalitě Klimkovice. V závislosti na požadavcích dotčených
provozovatelů vysílání a zajištění cílů TPP je ČTÚ připraven řešit kmitočtové možnosti pro
převedení těchto provozovatelů analogového vysílání na vysílání digitální.
1. 6

Zhodnocení

Na základě zkušeností a informací získaných v období od zahájení přechodu na
digitální televizní vysílání je možné konstatovat, že v rámci plnění TPP nedošlo prozatím
k žádným vážným technickým problémům.
Ukazuje se, že požadovaná doba souběžného vysílání v délce minimálně 6 měsíců,
která měla význam na začátku procesu přechodu, je v současné době zbytečně dlouhá
a z hlediska realizace přechodu spíše kontraproduktivní. Do konce tohoto roku budou pro
digitální vysílání připraveny vysílací anténní systémy i na zbývajících dominantních
vysílačích. Je tedy možné v případě dohody, či souhlasu dotčených subjektů zkrátit dobu
přechodu, což by umožnilo ukončit ATV na celém území ČR již k termínu 11. listopadu 2011
a realizovat proces přechodu v České republice v souladu s požadavky Evropské Komise na
ukončení ATV nejpozději k 1. lednu 2012.
V souvislosti s vydáním této mimořádné zprávy jsou rovněž aktualizovány údaje
o pokrytí ČR televizním signálem, které jsou uvedeny na webových stránkách ČTÚ
(http://dtv.ctu.cz).
2. Budoucí vývoj
V návaznosti na probíhající realizaci přechodu, resp. na pokračující rozvoj nových
systémů digitálního rozhlasového i televizního vysílání, zavádění nových služeb
elektronických komunikací a další faktory je nutno již v současné době uvažovat
o problematice, kterou bude nutno řešit v blízké budoucnosti v časové a věcné návaznosti na
probíhající proces přechodu.
Hlavními okruhy problematiky pro nadcházející období jsou:
-

dokončit dokrytí území a obyvatel současnými sítěmi DVB-T,
zajistit možnost přechodu regionálního, resp. lokálního televizního vysílání na DTV,
uvolnění digitální dividendy v úseku 790–862 MHz a zajištění náhradních rádiových
kanálů za rádiové kanály v tomto pásmu uvedené v TPP,
zajištění podmínek pro implementaci DVB-T2,
zajištění podmínek pro možnost zahájení digitálního rozhlasového vysílání.
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2.1

Digitální dividenda

Na evropské úrovni je stále důrazněji požadováno úplné uvolnění kmitočtového
pásma 790–862 MHz (rádiové kanály 61–69, dále jen „pásmo 800 MHz“), které bylo
stanoveno jako harmonizovaný úsek pro nové mobilní širokopásmové služby umožňující
i využití pro multimediální aplikace. Evropská komise ve svých doporučeních vyzývá všechny
členské státy Evropské unie k uvolnění této části kmitočtového spektra, nejlépe k 1. lednu
2012.
V ČR bylo pro účely přechodu na digitální televizní vysílání celé toto pásmo 800 MHz
uvolněno ještě před zahájením procesu přechodu. Z důvodu požadavků na minimální
omezení analogového vysílání tak byly tyto rádiové kanály využity při přípravě TPP pro nové
vysílací sítě, především vysílací síť 4.
K problematice digitální dividendy vydal ČTÚ již řadu dokumentů, které jsou dostupné
na internetových stránkách ČTÚ (http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/digitalni-dividenda.html).
2. 2

Možnosti implementace systému DVB-T2

V Evropě je ve většině zemí využíván pro zemské digitální televizní vysílání systém
DVB-T, v posledním období se však stále více hovoří o budoucím systému DVB-T2.
Jelikož byl tento standard DVB-T2 pro DTV přijat až v poslední době, DTV v systému
DVB-T je v Evropě již značně rozšířeno a stávající přijímače nejsou s novým systémem
kompatibilní, předpokládá se, že implementace DVB-T2 bude řešena jako dlouhodobý
souběh obou těchto digitálních systémů. V ČR to znamená, že s ohledem na předpokládané
finanční prostředky, které provozovatelé vysílání budou muset vynaložit za duplicitní šíření
programu, dojde v nejlepším případě k implementaci systému DVB-T2 až po úplném
ukončení analogového vysílání, tedy nejdříve v roce 2012.
Pro implementaci systému DVB-T2 v ČR je však nutné nejdříve dokončit přechod na
DTV a s ním spojené úplné ukončení ATV, následně bude fáze dokončení dokrytí
a kmitočtové optimalizace stávajících vysílacích sítí a teprve poté bude možné vypsat
výběrová řízení pro udělení práv ke kmitočtům pro budoucí vysílací sítě.
2. 3

Rozhlasové vysílání

2.3.1 Kmitočtové pásmo 87,5–108 MHz (dále jen „FM pásmo“)
VKV FM vysílání představuje v současnosti bezkonkurenční systém pro masové
šíření rozhlasových programů. Přestože se již minimálně 15 let hovoří o zavedení digitálního
rozhlasového vysílání, neexistuje prozatím žádná koordinovaná snaha o ukončení tohoto
klasického způsobu vysílání. Na rozdíl od televizního vysílání se u rozhlasového vysílání
nejedná o faktický přechod, protože oba systémy využívají různá kmitočtová pásma a mohou
existovat bez problémů současně. Tento proces však budou ovlivňovat mimo jiné následující
skutečnosti:
 S vysíláním FM rozhlasu jsou vlastně všichni spokojeni a necítí potřebu nic měnit.
Jedinou nevýhodou je nedostatek kmitočtů, který brání dalšímu rozvoji FM vysílání.
 Licence pro FM vysílání jsou v řadě států uděleny na dlouhé období (většinou na 20
let s horizontem přesahujícím rok 2020).
 Masové rozšíření rozhlasových přijímačů, které jsou velmi levné a jsou
implementovány do ohromného množství výrobků, včetně miniaturních reklamních
předmětů.
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2.3.2

III. pásmo

Plánem GE06 má ČR ve III. pásmu přiděleny tři vrstvy allotmentů pro rozhlasové
vysílání, které by se daly využít pro realizaci tří základních celoplošných vysílacích sítí.
Optimálním využitím přidělených prostředků je však možné vytvořit prostor pro jejich
efektivnější využití a získat více vysílacích sítí.
Kmitočty III. pásma je možné využít až po úplném ukončení stávajícího analogového
televizního vysílání a po pravomocném odnětí všech dříve vydaných individuálních
oprávnění. Výjimkou by mohly být kmitočtové bloky 12C pro Čechy a 12D pro Moravu,
protože ATV šířené na rádiovém kanálu 12 (vysílač Ústí n. L. stanoviště Buková hora) by
mělo být ukončeno koncem srpna 2010.
2.3.3 Kmitočtové pásmo 1452–1479,5 MHz (dále jen „L pásmo“)
Toto kmitočtové pásmo je v současné době volné a je jej možné okamžitě využít pro
zemské digitální rozhlasové vysílání. Provozovatelé vysílání a operátoři vysílacích sítí
projevili zájem o zahájení digitálního rozhlasového vysílání v systému T-DAB v L pásmu
ještě před uvolněním III. pásma v co nejkratším termínu. V říjnu 2009 proto ČTÚ vyhlásil
výběrové řízení pro udělení práv k využívání kmitočtů (blok LC) pro celoplošnou vysílací síť.
Vzhledem k tomu, že ani jedna z podaných přihlášek nesplňovala stoprocentně podmínky
vyhlášeného výběrového řízení, rozhodl ČTÚ o neudělení práv žádnému ze dvou žadatelů.
Toto rozhodnutí však dosud nenabylo právní moci.
Závěr
Průběžná zpráva ČTÚ vydávaná v polovině plánovaného časového průběhu procesu
přechodu ATV na DTV ukazuje, že tento proces probíhá v podstatě bez závažných
technických i sociálních problémů.
Vzhledem dosavadním zkušenostem z tohoto procesu i vzhledem k tomu, že do
konce tohoto roku budou pro digitální vysílání připraveny vysílací anténní systémy i na
zbývajících dominantních vysílačích, je možno konstatovat, že ještě v letošním roce
odpadnou zásadní technické bariéry bránící tomu, aby byl celý proces přechodu v případě
souhlasu dotčených subjektů optimalizován či zkrácen.
Případné a reálně dosažitelné zkrácení doby přechodu by umožnilo ukončit zemské
analogové vysílání na celém území ČR již k termínu 11. listopadu 2011 bez plánovaných
výjimek ve dvou územních oblastech (Jeseník, Zlín) a realizovat proces přechodu v České
republice v souladu s požadavky EK na ukončení analogového vysílání nejpozději k 1. lednu
2012.
Podrobnější a obsáhlejší informace získáte v plném znění Průběžné zprávy umístěné
na internetových stránkách ČTÚ.

2. Regulační opatření
Stav analýz relevantních trhů dle OOP/1/02.2008-2
Trh č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
Dne 1. července nabylo právní moci rozhodnutí č. REM/1/06.2010-75 o uložení
povinností pro společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která byla stanovena
podnikem s významnou tržní silou na základě výsledku analýzy relevantního trhu
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č. A/1/02.2010-5, trh č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“. Tímto
rozhodnutím byla uložena povinnost umožnit volbu a předvolbu operátora a povinnost vést
oddělenou evidenci nákladů a výnosů. S ohledem na skutečnost, že stejné povinnosti již byly
uloženy podle výsledku předchozí analýzy relevantního trhu, musí společnost Telefónica O2
Czech Republic, a.s. plnit tyto povinnosti od nabytí právní moci rozhodnutí.
Trh č. 4 – Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo
plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě
Dne 1. července 2010 zahájil ČTÚ veřejnou konzultaci k návrhu rozhodnutí
č. SMP/4/XX.2010-Y o stanovení podniku s významnou tržní silou pro společnost Telefónica
O2 Czech Republic, a.s., která byla shledána jako společnost s tímto postavením na základě
výsledků analýzy relevantního trhu č. A/4/05.2010-6, trh č. 4 – „Velkoobchodní fyzický přístup
k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení)
v pevném místě. K návrhu rozhodnutí, jehož konzultace skončila 2. srpna, nebyly uplatněny
žádné připomínky.
ČTÚ současně zahájil dne 21. července veřejnou konzultaci návrhu rozhodnutí
č. REM/4/XX.2010-Y o uložení souvisejících povinností. Společnosti Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. jsou navrženy povinnosti umožnění přístupu, průhlednosti, nediskriminace
a oddělené evidence nákladů a výnosů. Oproti současnosti dochází k rozšíření dosavadních
povinností, společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s. bude mít nově povinnost
informovat o záměru ukončit nabídku a poskytování služby přístupu prostřednictvím
účastnického kovového vedení z důvodu přechodu na přístupy realizované prostřednictvím
optické přístupové sítě nebo hybridní přístupové sítě, kdy rozhodnutím bude stanoven
rozsah poskytovaných informací. Dále pak bude mít společnost Telefónica O2 Czech
Republic, a.s. od zahájení poskytování přístupů realizovaných prostřednictvím optické
přístupové nebo hybridní přístupové sítě povinnost vést oddělenou evidenci nákladů
a výnosů. Připomínky k návrhu rozhodnutí o uložení povinností lze uplatnit do 1 měsíce ode
dne uveřejnění výzvy.
ČTÚ v červenci rovněž zahájil veřejnou konzultaci k návrhu rozhodnutí
č. CEN/4/XX.2010-Y o ceně, kterým se společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. uloží
povinnost související s regulací cen podniku s významnou tržní silou. Navrhovaným
rozhodnutím o ceně by mělo dojít ke snížení většiny cen za zpřístupnění a kolokaci, např.
navrhovaná měsíční cena plného zpřístupnění (242,- Kč) je o 20,- Kč nižší než stávající cena
(262,- Kč), u sdíleného zpřístupnění je navrhovaná cena (41,- Kč) o 12,- Kč nižší než cena
stávající (53,- Kč). Zřízení plného zpřístupnění by mělo být pro operátory levnější o 72,- Kč
(pokles z 1 223,- Kč na 1 151,- Kč), naopak o 16,- Kč by měla stoupnout cena za zřízení
sdíleného zpřístupnění (z 970,- Kč na 986,- Kč). Důležitá měsíční cena za pronájem
kolokačního prostoru by měla poklesnout o přibližně 100,- Kč z 6 730,- Kč na 6 626,- Kč.
Ukončení hodnocení podaných nabídek na veřejnou zakázku zakázku „Metodika LRIC,
včetně modelu, pro službu ukončení volání ve veřejných mobilních sítích“
Hodnotící komise ukončila proces hodnocení podaných nabídek v zadávacím řízení
na nadlimitní veřejnou zakázku „Metodika LRIC, včetně modelu, pro službu ukončení volání
ve veřejných mobilních sítích“, které je součástí projektu č. CZ.1.04/4.1.00/48.00020
nazvaného „Implementace Doporučení Komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze
dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU
do regulace cen Českým telekomunikačním úřadem“ spolufinancovaného z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo
zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 7. května 2010.
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Ve stanoveném termínu do 14. června 2010 podalo nabídky šest uchazečů. Všechny
podané nabídky splnily potřebné podmínky podle zákona o veřejných zakázkách a komise
proto nevyřadila z dalšího posouzení žádné nabídky. Nabídky byly hodnoceny podle
jediného hodnotícího kritéria, a to nejnižší celkové nabídkové ceny bez DPH. Hodnotící
komise ukončila svoji činnost dne 2. července 2010, kdy vyhotovila zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek, ve které doporučila jako nejvhodnější nabídku společnosti
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., a předala zprávu o posouzení a hodnocení
zadavateli (ČTÚ).
Dne 8. července 2010 vydal zadavatel rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
kterou je v souladu s doporučením hodnotící komise společnost PricewaterhouseCoopers
Česká republika, s.r.o. Dne 9. července 2010 odeslal ČTÚ v souladu se zákonem
o veřejných zakázkách všem uchazečům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Zadavatel obdržel dne 21. července 2010 od společnosti Ernst & Young, s.r.o.
námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Ernst & Young, s.r.o.
namítá, že hodnotící komise porušila zákon, když nevyloučila ze zadávacího řízení nabídku
společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. z důvodu, že nabídková cena
společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. byla mimořádně nízká.
Zadavatel v souladu s ustanovením § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, námitky stěžovatele přezkoumá a rozhodnutí
zadavatele o námitkách odešle společnosti Ernst & Young, s.r.o. Ostatní uchazeči byli
informováni v souladu s § 111 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách.
Stanovení maximálních cen vybraných poštovních zahraničních služeb
ČTÚ vydal v červenci s účinností od 1. září 2010 cenové rozhodnutí pro Českou
poštu, s.p., kterým se stanoví nové maximální ceny vybraných základních poštovních služeb
do zahraničí. Cena obyčejné zásilky do evropských zemí do 20 g se zvýšila ze 17,- Kč na
20,- Kč, u zásilky do 50 g se cena zvýšila z 21,- Kč na 25,- Kč. U zásilek s hmotností od
500 g do 2 kg došlo ke snížení cen. Důvodem zvýšení cen zásilek do zahraničí bylo zejména
zvýšení cen, které hradí Česká pošta zahraničním poštám za dodání zásilky v jejich zemi.

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v červenci 2010
V červenci 2010 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických
komunikacích zahájeno žádné řízení.

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v červenci
2010
V červenci 2010 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických
komunikacích pravomocně ukončeno nebo vráceno k novému projednání žádné řízení.

4. Univerzální služba
Dne 23. července 2010 vydal předseda Rady ČTÚ rozhodnutí čj. 57 438/2007611/XIX. vyř., ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů
a stanovení výše čistých nákladů za rok 2006. Správní řízení je vedeno s 53 účastníky.
V rámci tohoto rozhodnutí byly čisté náklady z poskytování univerzální služby za rok 2006
ověřeny ve výši 73 875 953,- Kč (za část roku) a představují pro poskytovatele univerzální
služby neúnosnou zátěž. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci.
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Dne 28. července 2010 ČTÚ veřejnou vyhláškou čj. 66 794/2009-611/IV. vyř.
zveřejnil koncept rozhodnutí ve věci ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých
nákladů a stanovení výše čistých nákladů za rok 2008, vedeného s větším počtem
účastníků. Podle zveřejněného návrhu rozhodnutí by čisté náklady z poskytování univerzální
služby za rok 2008 měly být ověřeny ve výši 100 992 529,- Kč a představují pro
poskytovatele univerzální služby neúnosnou zátěž. Lhůta pro podávání námitek a návrhů na
doplnění řízení byla stanovena na 31 dní. Součástí vyhlášky je seznam všech účastníků
řízení.

5. Kontrolní činnost
V průběhu měsíce července ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
-

kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/01.2010-1
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních
informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. V obcích Sedlec, Rájec,
Ruda nad Moravou, Troubelice, Kovalovice, Sivice, Doubravník, Hrotovice, Brno 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 obcí v územní oblasti Ústí nad Labem signálem digitální televize –
v červenci bylo změřeno podle vyhlášky 22 obcí nebo jejich částí. Vyhodnocení výsledků
měření pokrytí bude provedeno po dokončení měření 10. srpna 2010,

-

měření pokrytí signálem DVB-T v Přimdě a okolních obcích v územní oblasti Plzeň.
Měření bylo prováděno na základě stížnosti místostarostky města Přimdy. Bylo zjištěno,
že degradace u konkrétních stěžovatelů v Přimdě a okolí (jejichž kontaktní údaje ČTÚ
dodala paní místostarostka) jsou většinou způsobeny nevhodně umístěnými a špatně
směrovanými anténami, závadami ve svodech apod. V některých oblastech v uvedené
lokalitě byly zjištěny nedostatečné úrovně signálu DVB-T pro kvalitní příjem, především
MUX3,

-

kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání – se
společností AGRO TRAVEL, spol. s r. o., Ostrov bylo zahájeno správní řízení (využívání
kmitočtu 122,400 MHz bez individuálního oprávnění). Byla provedena kontrola
dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů –
společnost CONTRATEX s.r.o., Aš změnila název na BEKAERT TEXTILES CZ s.r.o.,
tuto změnu neoznámila a bude s ní zahájeno správní řízení – porušení § 18 odst. 5
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,

-

v zahájeném správním řízení ve věci rozhodnutí účastnického sporu mezi společností
TMT CZECH a.s. (dále jen „navrhovatel“) a společností Telefónica O2 Czech Republic,
a.s. (dále jen „odpůrce“) bylo vydáno dne 12. července 2010 rozhodnutí ve věci.
Rozhodnutí nenabylo právní moci, protože odpůrce podal v zákonné lhůtě rozklad proti
rozhodnutí,
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-

v zahájeném správním řízení ve věci rozhodnutí účastnického sporu mezi společností
HERMOD, a.s. (dále jen „navrhovatel“) a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
(dále jen „odpůrce“), bylo vydáno dne 12. července 2010 rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí
nenabylo právní moci, protože odpůrce podal v zákonné lhůtě rozklad proti rozhodnutí,

-

kontrola u společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. zaměřena na databázi
účastníků, u nichž tato společnost uplatňuje náhradu nákladů na poskytování zvláštních
cen služeb elektronických komunikací, z fondu univerzální služby. Byly prověřeny
doklady u 1 623 telefonních stanic. Kontrolou bylo zjištěno, že u všech prověřovaných
stanic byly k dispozici předepsané doklady, prokazující nárok na slevu,

-

bylo zahájeno správní řízení se společností UniCall Communication Group s.r.o. ve věci
možného porušení zákazu nabízet prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických
komunikací marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží nebo
služeb a tím spáchání správního deliktu podle § 118 odst. 1 písm. k) zákona
o elektronických komunikacích.
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Rozhodnutí správního orgánu II. stupně v oblasti sankcí za správní delikty
zjištěné kontrolní činností
V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni
správních řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné
rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 40 000,- Kč, a to za správní delikt podle
§ 118 odst. 8 písm. f) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická
osoba (obchodní společnost) tím, že v době od 3. října 2007 do 8. ledna 2008 u telefonní
stanice č. 739 xxx xxx, neoprávněně zamezila aktivní přístup ke službě elektronických
komunikací.
Výsledkem dalšího z rozkladových řízení ve sledovaném období je pravomocné
rozhodnutí, jímž se jiné právnické osobě (obchodní společnosti) ukládá pokuta ve výši
50 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118 odst. 1 písm. i) zákona o elektronických
komunikacích. Uvedeného správního deliktu se tato osoba dopustila tím, že předala jiné
osobě podnikající v elektronických komunikacích osobní údaje svého účastníka, aniž by
získala předem jeho souhlas s uveřejněním osobních údajů, čímž nesplnila povinnost podle
§ 95 odst. 1 písm. b) zákona o elektronických komunikacích.

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy
V červenci 2010 oznámil polský Úřad pro elektronické komunikace (UKE), že v září
letošního roku bude v Polsku zahájeno digitální terestrické vysílání. Zpočátku bude
k dispozici jeden multiplex, který bude obsahovat programy veřejnoprávní televize. Další čtyři
pozice jsou vyhrazeny pro nové vysílatele, kteří budou vybráni ve veřejné soutěži.

7. Asociace
–

8. Spotřebitelské otázky
Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu měsíce července ČTÚ zahájil 4 603 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 klesl
počet zahájených správních řízení o 41,3 %. Bylo vydáno 6 707 rozhodnutí ve věci, z toho
6 672 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).
Dne 1. července 2010 nabyl účinnost zákon č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon
o elektronických komunikacích a některé další zákony. V § 129 odst. 3 zákona
o elektronických komunikacích došlo k podstatné změně. Podle tohoto ustanovení není
podáním námitky proti vyřízení reklamace dotčena povinnost podle § 64 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích (povinnost úhrady ceny za poskytnutou službu). ČTÚ je však
v odůvodněných případech oprávněn na žádost účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout,
že podáním námitky se splnění povinnosti podle § 64 odst. 1 tohoto zákona odkládá až do
rozhodnutí o námitce. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. ČTÚ přizná náhradu nákladů
řízení v plné výši účastníkovi také v případě, že byl pro chování dalšího účastníka řízení vzat
zpět návrh, který byl účastníkem podán důvodně.
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9. Změny legislativní
V průběhu července 2010 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo poštovních
služeb.

10. Evropská unie
Po Španělsku přebírá předsednictví Evropské unie od 1. července 2010 Belgie, která
si na druhé pololetí tohoto roku v rámci priority v oblasti elektronických komunikací vytyčila
přijmout zprávu o pokroku u dvou legislativních návrhů. Prvním návrhem je víceletý plán
politiky rádiového spektra. Druhý předpis se bude týkat změn fungování agentury ENISA
v návaznosti na vydání Sdělení Komise o ochraně kritické infrastruktury ICT. Oba legislativní
návrhy by měla Komise předložit v září 2010.
V nelegislativní oblasti se chce belgické předsednictví věnovat zejména strategii
širokopásmového přístupu, kde Komise avizovala vydání dvou dokumentů: Sdělení
k problematice broadbandu a Doporučení o přístupových sítích nové generace (NGA). Dále
by se mělo diskutovat o akčním plánu eGovernmentu, o evropském potenciálu pro inovace,
také o budoucnosti univerzální služby či o pokroku v oblasti služeb roamingu v rámci EU.
http://www.eutrio.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf
Dne 1. července 2010 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno Rozhodnutí Komise ze
dne 30. června 2010, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového
spektra pro zařízení krátkého dosahu.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0033:0041:CS:PDF
Ve dnech 7. a 8. července 2010 se v Bruselu uskutečnilo 32. zasedání Výboru pro
rádiové spektrum (RSC). Projednávanými tématy byly zejména – implementace směrnice
2009/114/ES a rozhodnutí Evropské komise (EK) 2009/766/EC k pásmům 900/1800 MHz,
podmínky technologicky neutrálního využívání spektra v pásmech 900/1800 MHz – použití
technologií WiMAX/LTE, implementace rozhodnutí EK 2007/344/ES ke kmitočtovému
informačnímu systému, aktualizace rozhodnutí EK k zařízením krátkého dosahu (SRD),
zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) v pásmu 5,9 GHz, revize regulatorních
podmínek provozu vozidlových radarů (SRR), studie potřeb spektra pro bezpečnostní
a tísňovou komunikaci (PPDR), potenciální harmonizace zařízení charakteru bezdrátových
mikrofonů (PSME), využití pásma 800 MHz. Veřejně dostupné dokumenty RSC jsou
umístěny na
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/radiospectrum/library.
Dne 20. července 2010 byla oznámena investice Evropské komise do výzkumu
a inovací. Přibližně 600 milionů EUR z finančních prostředků na ICT je vyčleněno na
infrastrukturu sítí a služeb nové generace, robotické systémy, elektronické a fotonové součásti
a technologie digitálního obsahu. Více než 400 milionů EUR bude použito na podporu
výzkumu týkajícího se způsobů, jak ICT mohou řešit problémy jako nízkouhlíkové
hospodářství, stárnutí obyvatelstva a přizpůsobivé a udržitelné továrny. V roce 2011 má být 90
milionů EUR rovněž vyčleněno na partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti
internetu budoucnosti s cílem učinit klíčové evropské infrastruktury „inteligentními“.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=6021
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11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
–

12. Digitalizace RTV
V návaznosti na vyhodnocení výsledků měření provedených v územní oblasti České
Budějovice byl v této územní oblasti ukončen provoz 54 analogových převáděčů – 20 šířících
program ČT1, 7 šířících program ČT2, 6 šířících program Prima a 21 šířících program Nova.
V souvislosti s ukončením provozu všech těchto analogových vysílačů nebyly v územní oblasti
České Budějovice zaznamenány žádné stížnosti na příjem televizního vysílání.
V návaznosti na vydání rozhodnutí ČTÚ o odnětí individuálních oprávnění k využívání
rádiového kanálu 46 v oblasti hlavního města Prahy ve vysílací síti 3 z důvodu duplicitního
pokrytí shodného území byl dne 23. července 2010 ukončen provoz vysílačů Praha –
Strahov 46, Praha – Ládví 46 a Praha – Zelený pruh 46, na kterých byly ve vysílací síti 3 nad
rámec programů šířených v této síti šířeny i programy Prima HD a televize Noe.
Ke dni 30. června 2010 bylo ve vysílací síti 1 zahájeno digitální vysílání na stanovišti
vysílače Frýdek-Místek Lysá hora 54 a současně byl ukončen provoz analogového vysílače
Ostrava 51 šířícího program ČT2.
V průběhu července 2010 byly aktualizovány informace o stavu pokrytí České
republiky televizním signálem na stránkách ČTÚ (http://dtv.ctu.cz/). Současně s aktualizací
byla rozšířena možnost vyhledávání zdroje televizního signálu přímo v adresních bodech
případně v jednotlivých obcích. V případě zadání konkrétního adresního bodu jsou potom
doplněny informace o maximálně pěti nejsilnějších zdrojích digitálního signálu v daném místě
získané na základě výpočtu včetně informací o základních technických parametrech těchto
vysílačů.

13. Správa rádiového spektra
ČTÚ zveřejnil 30. července 2010 závěry přezkoumání, zda stále trvají důvody pro
omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 27,8285–28,0525 GHz
a 28,8365–29,0605 GHz na vymezeném geografickém území Prahy. V rámci přezkumu ČTÚ
došel k závěru, že nadále netrvají důvody omezení počtu práv k využívání rádiových
kmitočtů. Na základě těchto závěrů ČTÚ zahajuje s dotčenými subjekty konzultaci o záměru
zrušit omezení počtu práv k využívání rádiových kmitočtů v uvedených úsecích pásma
28 GHz a současně vyzývá dotčené koncové uživatele a spotřebitele, aby se ke
zveřejněným závěrům přezkumu v rámci této konzultace vyjádřili.
Dne 28. července 2010 Rada ČTÚ projednala návrh nové části plánu využití rádiového
spektra č. PV-P/26/XX.2010-Y pro kmitočtové pásmo 27,5–66 MHz, které je využíváno
zejména pro účely pohyblivé a v současnosti ještě i rozhlasové radiokomunikační služby.
Veřejná konzultace k návrhu byla zahájena 2. srpna 2010 uveřejněním návrhu na diskusním
místě ČTÚ. Úřad tímto směřuje k dalšímu naplňování § 16 zákona o elektronických
komunikacích, který mimo jiné ukládá povinnost stanovit technické parametry a podmínky
využití rádiového spektra radiokomunikačními službami v plánu využití rádiového spektra.

14. Poštovní služby
V průběhu července nabyly právní moci 3 pokuty. Dvě pokuty, proti kterým Česká
pošta nepodala rozklad, se týkaly nesprávného postupu při dodávání 2 cenných balíků a 1
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doporučené zásilky, jež Česká pošta uložila u pošty, aniž předtím vykonala pokus o dodání
v místě bydliště adresáta.
Třetí pokuta, proti které Česká pošta podala rozklad, se týkala nesplnění požadavku
základních kvalitativních požadavků ve IV. čtvrtletí 2007, podle kterého měla Česká pošta
dosáhnout výsledku nejméně 90 % poštovních zásilek dodaných následující pracovní den.
V rámci dohledu však bylo zjištěno, že Česká pošta při měření přepravních dob dodala do
následujícího pracovního dne jen 86,86 % poštovních zásilek.
Dále byly dokončeny dvě kontroly. Při první kontrole bylo zjišťováno, odkdy jsou
poštovní zásilky připraveny k vyzvednutí podle údaje uváděného ve výzvách k vyzvednutí.
Při této kontrole byl zjištěný stav porovnáván s výsledky kontroly z roku 2006. Z výsledků
kontroly vyplývá, že se zjištěné závady vyskytují i nadále. Českou poštu k nápravě nepřimělo
ani zpřísnění ustanovení základních kvalitativních požadavků ze strany ČTÚ, podle něhož
čas, který uplyne od žádosti adresáta k vydání uložené poštovní zásilky, nesmí
být neodůvodněně prodlužován.
Druhá kontrola byla zaměřena na zajištění klíčů od domů pro balíkové doručovatele.
Povinností České pošty je dodávat balíky až do domu. V případě, že adresáta nezastihne, je
povinna vložit neprodleně do jeho domovní schránky výzvu k vyzvednutí balíku u pošty.
Pokud však balíkový doručovatel potřebuje k zajištění přístupu do domu klíče, Česká pošta
by měla upozornit adresáty na to, že je potřebuje. Nepodaří-li se České poště zajistit klíč od
domu pro balíkového doručovatele přímo od adresáta, je povinna opatřit si duplikát klíče od
listovního doručovatele, jež ho má prakticky vždy k dispozici. Kontrolou bylo zjištěno, že
závady, které byly konstatovány již dříve, se opakují i nadále.

Projednáno Radou ČTÚ dne 11. srpna 2010.
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