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Rozhodování sporů o nezaplacené faktury loni zrychlilo

ČTÚ se daří postupně snižovat zátěž historicky pramenící z  dřívějšího 

zastaveného převodu agendy sporů o  nezaplacené faktury na  obecné 

soudy. V loňském roce úřad rozhodl 162 tisíce těchto sporů, což je třikrát 

víc, než kolik nových návrhů od operátorů loni obdržel. Měsíčně tak kaž

dý referent, který se věnuje této agendě, rozhodne v průměru 61 věcí.

ČTÚ letos pokračuje v aukcích kmitočtů

Počátkem února ČTÚ vyhlásil aukci zbylých kmitočtů v  pásmech 1800 

MHz a 2600 MHz, které nebyly vydraženy v předchozím výběrovém říze

ní. Termín pro podávání přihlášek je 22. března. Letos ČTÚ vyhlásí rovněž 

novou aukci na kmitočtové příděly v pásmu 3,6 až 3,8 GHz.
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Z rozhodovací praxe:  
Neposkytnutí informací potrestal ČTÚ pokutou§

Skutečnost, že si účastník řízení pravidelně nekontroluje datovou 
schránku, jej nezbavuje odpovědnosti za protiprávní jednání. Toho 
se operátor World of reptil s.r.o. dopustil tím, že ve stanovené lhůtě 
neposkytl informace vyžádané ČTÚ podle § 115 zákona o elektro-
nických komunikacích.

ČTÚ žádal virtuálního operáto
ra o  informace, údaje a  podklady 
ve  věci plnění Nařízení Evropského 
parlamentu a  Rady EU č. 531/2012 
o  roamingu ve  veřejných mobilních 
sítích. Vzhledem k  tomu, že operá
tor ve  stanovené lhůtě požadované 
údaje neposkytl, zaslal mu ČTÚ upo
mínku, kde opětovně žádal o  po
skytnutí požadovaných informací, 
a to v pětidenní lhůtě. Účastník říze
ní se do datové schránky nepřihlásil, 
a nastaly proto účinky fikce doruče
ní 10. dnem ode dne, kdy byla žá
dost do datové schránky dodána.

Operátor ani na  upomínku nijak 
nereagoval, proto úřad ve  správním 
řízení rozhodl o uložení pokuty 6 ti
síc korun. Proti rozhodnutí podnika
tel podal rozklad, ve kterém namítal, 
že žádosti o poskytnutí informací si 
nevšiml, protože nedostal od  úřadu 
upozornění na  email, a  nadto byla 
prý žádost zakomponována nepře
hledně do  zprávy spolu s  ostatními 
formuláři, a proto mu nedošlo, že se 
jedná o otázku položenou zvlášť. 

Rozkladový orgán posoudil for
mulovanou žádost o  informace jako 
srozumitelnou a  jednoznačnou. Po

kud účastník řízení není proškolen 
v oblasti telekomunikací a nerozumí 
odborným termínům, nemůže ho 
to zprostit odpovědnosti za  správ
ní delikt. Jestliže se účastník řízení 
rozhodl podnikat v  oblasti elektro
nických komunikací, je povinen se 
řídit právními předpisy, které tuto 
oblast upravují a  regulují. Pokud 
operátor nerozuměl zaslané žádos
ti, mohl kontaktovat úřad s  žádostí 
o  bližší vysvětlení, či o  poskytnutí 
delší lhůty k dodání informací. Máli 
účastník zřízenu datovou schránku, 
je mu doručováno do  ní. Jestliže si 
datové zprávy nevyzvedne, jde tato 
okolnost k jeho tíži.

Na  základě těchto skutečností 
předseda Rady ČTÚ rozklad zamítl 
a uloženou pokutu potvrdil.
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Plán činnosti Českého telekomunikačního úřadu pro rok 2016 
Stejně jako v předešlých letech se ČTÚ zaměří v roce 2016 pře-
devším na podporu hospodářské soutěže na trzích elektro-
nických komunikací a poštovních služeb a na vytváření pod-
mínek pro technologickou inovaci, včetně efektivní podpory 
rozvoje sítí nové generace a ochranu spotřebitele. Vyplývá 
to z plánu hlavních úkolů, který na svém lednovém zasedání 
schválila Rada ČTÚ. 

ČTÚ chce nadále zajišťovat potřeb
nou úroveň ochrany spotřebite
lů a  uživatelů služeb a  aktivně se 
účastnit na  projednávání a  případné 
implementaci změn evropského re
gulačního rámce pro elektronické 
komunikace.  

Za  významný úkol pro rok 2016 
Rada považuje konsolidaci ČTÚ v re
žimu zákona o státní službě do pod
mínek ČTÚ tak, aby byla zajištěna 
kontinuita řádného výkonu všech 
agend a  nadále se zvyšovala míra 
otevřenosti veřejnosti a  vytváření 
podmínek pro poskytování služeb 
v duchu moderní státní správy.  

ČTÚ se s ohledem na předpoklá
daný vývoj trhu elektronických ko
munikací a  poštovních služeb hod
lá v  tomto roce zaměřit především 
na následující úkoly:

Analýzy trhů elektronických komu-
nikací

ČTÚ má v plánu zaměřit se na již 
zahájené analýzy všech relevantních 
trhů v  návaznosti na  Doporučení 
k  relevantním trhům a  provedenou 
dobrovolnou separaci společnosti 
O2 a  dokončit proces analýzy re
levantního trhu č. 8 (přístup a  pů
vod volání /originace/ ve  veřejných 
mobilních telefonních sítích). Dále 
v návaznosti na vydání jednotlivých 
analýz bude nutné provést správní 
řízení a  vydat rozhodnutí o  náprav
ných opatřeních. Závěry provede
ných analýz pak budou podkladem 
pro možnou změnu opatření obec
né povahy č. 1 z hlediska úpravy roz
sahu relevantních trhů.

Úřad se bude zabývat i  kont
rolou plnění uložených povinností 
v rámci regulace.

Podpora rozvoje sítí a služeb elek-
tronických komunikací

ČTÚ je připraven spolupracovat 
s  ministerstvem průmyslu a  obcho
du na realizaci programu na podpo
ru projektů zaměřených na budová
ní přístupových sítí nové generace, 
podmínek jeho správy a  financová
ní, zejména pak vyhotovení mapy 
identifikující oblasti způsobilé pro 
poskytnutí dotací. Rovněž ČTÚ spo
lupracuje na  dokončení transpozice 
směrnice č. 2014/61/EU při dokonče
ní přípravy nového zákona a případ
ně prováděcích právních předpisů. 

ČTÚ je připraven hledat řešení 
problematiky eliminace zlomyslné
ho volání na  tísňové linky, identifi
kace a  lokalizace volajícího na  tato 
čísla tísňového volání a  navrho
vat promítnutí zjištěných závěrů 
do právních předpisů. 

Jedním z  úkolů pro úřad na  le
tošní rok je aktualizovat Pravidla pro 
řízení datového provozu v  návaz
nosti na  nařízení Evropského parla
mentu a Rady č. 2015/22/ES, kterým 
se stanoví mimo jiné i  opatření tý
kající se přístupu k  otevřenému in
ternetu. 

Správa rádiového spektra
ČTÚ bude pokračovat ve  spolu

práci na  připravě podmínek pro za
jištění rozvoje zemského digitálního 
TV vysílání, včetně procesu migrace 
na  standard DVBT2. V  této oblasti 
bude zajišťovat potřebné kroky pro 
provedení mezinárodní koordinace 
kmitočtů pro přechodové i  finální 
FBBT2 vysílací sítě.

I  v  roce 2016 bude ČTÚ spolu
pracovat s  ministerstvem kultury 
na  přípravě Koncepce digitalizace 
vysílání Českého rozhlasu. V případě 

jejího dokončení připraví podmínky 
pro výběrové řízení na kmitočty.

V letošním roce pak úřad plánuje 
provést dvě aukce kmitočtů: v  pás
mech 1800 MHz a  2600 MHz, a  ná
sledně aukci kmitočtů v  pásmu 3,6 
až 3,8 GHz. 

Úkolem úřadu je dále implemen
tovat závěry světové radiokomuni
kační konference WRC15 do podmí
nek pro využívání rádiového spektra 
v ČR.

Regulace trh poštovních služeb 
a zajištění dostupnosti základních 
poštovních služeb

ČTÚ bude dále monitorovat 
vývoj trhu včetně způsobu posky
tování a  zajišťování základních slu
žeb a  jejich všeobecné dostupnosti 
na celém území České republiky po
dle základních kvalitativních poža
davků. V  první polovině roku 2016 
také zpracuje souhrnnou zprávu 
o  plnění povinností uložených dr
žiteli poštovní licence v  roce 2015. 
Dále se zaměří na  provedení pře
zkumu úrovně kvality a způsobu po
skytování základních služeb a  jejich 
všeobecné dostupnosti za  účelem 
přípravy výběrového řízení na  drži
tele poštovní licence po roce 2017.

Univerzální služba v elektronic-
kých komunikacích a základní 
(poštovní) služby

Úkolem ČTÚ v  roce 2016 je udr
žet dostupnost jednotlivých služeb 
univerzální služby v  dosavadním 
rozsahu. V  rámci dílčí univerzální 
služby (veřejné telefonní automa
ty) úřad upraví stávající rozhodnutí 
o povinnosti poskytovat VTA na  rok 
2017, provede přezkum dílčí povin
nosti zvláštních cen, včetně případ
né přípravy vyhlášení výběrového 
řízení na  poskytovatele této dílčí 
služby, rozhodne o ověření výše čis
tých nákladů za  rok 2015 a  o  výši 
ztráty z  poskytování zvláštních cen 
za toto období a zajistí úhradu ově
řené výše čistých nákladů a  ztráty 
za rok 2015 ze státního rozpočtu.
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Obdobně v poštovních službách 
bude letos rozhodnuto o čistých ná
kladech za  rok 2015 a  počítá se se 
sběrem dat a  rozhodnutí o  stano
vení podílů pro výpočet příspěv
ků na  účet pro financování služeb 
za rok 2013 a 2014.

Kontrolní činnost

Kontrolní činnost ČTÚ se v  roce 
2016 zaměří především na:

 ¾ vyřizování reklamací vad 
poskytované služby a  reklamací vy
účtování cen za  poskytnuté služby 
u  vybraných poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací,

 ¾ přenášení telefonních čísel 
u  vybraných poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací,

 ¾ změnu služeb mezi branded
resellerem a  síťovým mobilním ope
rátorem. 

 ¾ migraci účastníků  tarifu Zero 
u  společnosti O2 Czech Republic a.s. 
(na  jiné bezzávazkové tarify řady Ba
sic, Machine a [:kůl:]),

 ¾ zveřejňování informací 
o účastnících ve veřejných seznamech 
a poskytování informací o telefonních 
číslech u  vybraných poskytovatelů 
služeb elektronických komunikací,

 ¾ uzavírání účastnických smluv 
prostředky komunikace na dálku a pl
nění povinností dle § 63 odst. 9 ZEK 
u  vybraných poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací.

Při řešení stížností uživatelů 
bude úřad ověřovat měření vybra
ných parametrů kvality datových sítí 
(pevných i mobilních) podle nových 
metodik pro měření. Kontrola využí
vání rádiových kmitočtů se zaměří 
zejména na  dodržování podmínek 
využívání rádiových kmitočtů a pro
vozování zařízení pro širokopásmo
vý přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 
66 GHz dle VOR/12/09.201012, vyu
žívání kmitočtů v pásmech 9, 10 a 17 
GHz a  dodržování podmínek VO

R/10/05.20143 a  VOR/14/12.2012
17.

Ve  druhé půli roku bude kon
trola rovněž zaměřena na  plnění 
rozvojových kritérií držitelů přídě
lů na  kmitočty LTE v  pásmech 800, 
1800 a 2600 MHz, včetně měření po
krytí a měření datové rychlosti a síly  
signálu LTE v  návaznosti na  hlášení 
operátorů o splnění rozvojových kri
térií. Proměřeno bude i  pokrytí že
lezničních koridorů a  dálnic (včetně 
rychlostních komunikací ) signálem 
mobilních operátorů.

Automatizovaný systém 
monitorování kmitočtového 
spektra (ASMKS)

ČTÚ pokračuje v realizaci projek
tu výstavby nového objektu OMRS 
Karlovice. V  roce 2016 se počítá 
s montáží technologického vybave
ní a  uvedení střediska do  provozu. 
ČTÚ zajistí technickou podporu sys
tému ASMKS a pokračování projektu 
„Modernizace anténního systému 
ASMKS“.

Ochrana spotřebitele v oblasti 
elektronických komunikací a poš-
tovních služeb

Smluvní podmínky 
poskytování služeb 

ČTÚ vnímá jako své důležité po
slání v  oblasti ochrany spotřebitele 
i  nadále vyhodnocovat dopady ná
vrhů smluv a  smluvních podmínek 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikacích a  informovat o  nich 
veřejnost. Úřad počítá s  pokračová
ním osvětové aktivity v podobě spo
třebitelského semaforu, do  kterého 
nově zahrne i  účastnické smlouvy 
virtuálních operátorů a jejich soulad 
s doporučeními ČTÚ. 

V  průběhu letošního roku zre
alizuje dotazníkový průzkum spo
kojenosti spotřebitelů se službami 
elektronických komunikací a  bude 
pokračovat v  průběžném monito

ringu obchodních praktik se zamě
řením na nekalé obchodní praktiky.

Zvýšení informovanosti 
spotřebitelů a uživatelů služeb

ČTÚ aktualizuje cenový ba
rometr za  rok 2015 (termín závisí 
na  dostupnosti verifikovaných dat 
o tržbách a provozu mobilních ope
rátorů), a  provede verifikaci ceno
vých kalkulaček.

Legislativa 

Úřad poskytne veškerou sou
činnost gesčním ministerstvům 
a  nezbytné podklady na  dokonče
ní přípravy novely ZEK v  souvislos
ti s  převodem agendy rozhodová
ní sporů o  peněžní plnění (§ 129) 
na  soudy, při transpozici směrnice 
2014/61/EU o  opatřeních ke  snižo
vání nákladů na  budování vyso
korychlostních sítí elektronických 
komunikací, při implementaci naří
zení Evropského parlamentu a  Rady 
2015/22/ES, kterým se stanoví opat
ření týkající se přístupu k  otevře
nému internetu a  mění směrnice 
2002/22/ES o  univerzální službě 
a právech uživatelů týkajících se sítí 
a  služeb elektronických komunikací 
a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamin
gu ve  veřejných mobilních komu
nikačních sítích v  Unii a  transpozici 
směrnice Evropského parlamentu 
a  Rady 2014/53/EU o  harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na  trh a  zrušení směrnice 
1999/5/ES.

ČTÚ dokončí přípravy a  vydá 
novelu vyhlášky č. 464/2012 Sb. (pa
rametry základních poštovních slu
žeb), bude dále spolupracovat s mi
nisterstvem průmyslu a  obchodu 
na vypracování nové vyhlášky o čís
lovacích plánech a zapojí se do pří
pravy podkladového návrhu vyhláš
ky k  přijetí vzoru průkazu kontroly 
v  oblasti elektronických komunikací 
a poštovních služeb.
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Společnost O2 od  poloviny ledna 
2016 upravila nabídku paušálních tarifů 
určených pro volání z pevných linek. Zá
kazníci z řad (nepodnikajících) fyzických 
osob (domácností) budou postupně 
převáděni z doposud využívaných tarifů 
na  tarify Volání ČR a  Volání Svět. O2 
do nabídky dále zařadilo tarify, které lze 
využívat primárně pro příjem hovorů.  
Jde o tarif Na příjmu, který mohou využí
vat domácnosti, a tarif Na příjem, který je 
určený pro využívání k  podnikatelským 
účelům. 

Tarif Volání ČR nabízí za měsíční cenu 
299 Kč neomezené volání1 do všech pev
ných i  mobilních sítí v  České republice. 
Tarif Volání Svět nabízí za 549 Kč/měsíc 
kromě neomezeného volání do  všech 
mobilních a pevných sítí v České repub
lice také 1000 volných minut na  volání 
na pevné linky i mobilní čísla do zahra
niční např. do většiny evropských zemí, 
a dále např. do USA, Austrálie a Kanady 
(zóna 0). Po provolání volných minut ur
čených pro volání do vybraných destina
cí zákazník zaplatí 2,99 Kč/minutu. Tarif 
Na příjmu, který je určen domácnostem, 
umožňuje za cenu 279 Kč/měsíc příjem 
hovorů, případně slouží k zajištění volá
ní pomocí služeb volba nebo předvol
ba operátora (CS/CPS). Pro stejné účely 
nabízí O2 podnikatelům tarif Na příjem, 
a to za 562,65 Kč/měsíc nebo za 262,57 
Kč/měsíc v  případě internetového při
pojení. Z  těchto tarifů není povoleno 
uskutečňovat odchozí hovory s  výjim
kou povolených směrů volání. V  přípa
dě uskutečnění hovoru do  jiného než 
povoleného směru, bude zákazník pře
veden na  tarif Volání ČR (domácnosti) 
nebo Volání CZ (podnikatelé). Zákazní
kům, kteří se rozhodnou využít tarify pro 
příjem hovorů, budou povolena volání 
například na linku 1188, na protikorupč
ní linku 119, na čísla s přístupovými kódy 
ke  službám elektronických komunikací 
začínající čísly 800 (volání na účet vola
1 S  omezeními popsanými ve  Všeobecných 
podmínkách pro poskytování veřejně dostup
ných služeb elektronických komunikací spo
lečnosti O2 platných od 15. prosince 2015 – viz 
bod 4.2 j). 

ného) nebo 82029 (přístup ke službám 
virtuálních volacích karet).

O2 od 1. ledna 2016 obnovilo nabíd
ku hlasového tarifu Start data M, který 
nabízí 60 volných minut do  všech sítí 
v  rámci ČR a  Internet v  mobilu s  dato
vým limitem 1,5 GB. Cena tarifu činí 482 
Kč/měsíc ve variantě se závazkem doby 
využívání na  24 měsíců a  632 Kč/měsíc 
bez závazku. Volání nad rámec volných 
minut stojí 3,50 Kč/minutu (tarifikace 
60+60), cena jedné SMS činí 1,50 Kč a ob
novení objemu dat stojí 149 Kč. 

O2 od 15. ledna 2016 upravilo pod
mínky využívání u  služby Internet Opti
mal Air (služba bezdrátového přístupu 
k síti Internet). Zákazník má nově po vy
čerpání objemu dat možnost si obnovit 
objem dat ve výši 30 GB za 499 Kč. Stan
dardní měsíční cena služby se závazkem 
na 24 měsíců je 499 Kč, 749 Kč/měsíc bez 
závazku a  pro zákazníky s  FREE tarifem 
399 Kč/měsíc.

O2 zveřejnilo ke  konci ledna  vý
sledky hospodaření za  rok 20152. Celko
vé konsolidované provozní výnosy O2 
za rok 2015 dosáhly výše 37,385 miliardy 
Kč a  jsou tak srovnatelné s  rokem 2014 
(pokles o  0,1 %). Provozní zisk před od
pisy EBITDA meziročně vzrostl o  24,7 % 
na  10,142 miliardy Kč.  Čistý zisk vykázal 
růst o 44,5 % a dosáhl výše 5,077 miliar
dy Kč. Pozitivní vývoj vykazují finanční 
výsledky O2 Slovakia, která nadále zů
stává jednou z  hlavních růstových ob
lastí skupiny3. Celkový počet zákazníků, 
kteří využívali mobilní služby od společ
nosti O2 meziročně poklesl o  173 tisíc 
na 4 896 000. Počet zákazníků smluvních 
služeb poklesl o 1,7 % na 3 237 000. V ob
lasti předplacených služeb došlo k  me
ziročnímu poklesu zákazníků o  6,5 % 
na  1  659  000. Nárůst vykazuje využí
vání mobilních dat, kdy datový provoz 
ke  konci roku 2015 vzrostl meziročně 
o 64 %. Pevný internet od O2 využívalo 
795  000 zákazníků, z  toho technologii 
VDSL využívalo 438  000 zákazníků, což 
2 Konsolidovaná data obsahují výsledky dce
řiných společností včetně O2 Slovakia. Výsled
ky za celé období jsou naopak očištěny o hos
podaření společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura (CETIN).

3 Celkové výnosy O2 Slovakia za  rok 2015 
vzrostly meziročně o  9,3 %, provozní zisk EBI
TDA vykázal meziroční růst o  22,7 % a  celkový 
počet zákazníků O2 Slovakia vzrostl meziročně 
o 7,4 %.

ve srovnání s minulým rokem předsta
vuje nárůst 14,6 %. Pokles počtu zákazní
ků o 9,5 % vykazují pevné hlasové linky, 
které ke  konci roku využívalo 840  000 
zákazníků.

Společnost TMobile upravila od 17. 
ledna 2016 velikost datového balíčku 
u  hlasového tarifu S  námi bez hranic+. 
Datový limit byl navýšen z  3 GB/měsíc 
na 5 GB/měsíc. Měsíční cena za využívá
ní tarifu zůstala nezměněná a  činí 
1  499 Kč se závazkem využívání tarifu 
po dobu dvou let nebo 1 649 Kč bez zá
vazku. 

TMobile dále prodloužil do 30. dub
na akci nezapočítávání stahovaných dat 
v rámci sledování vysílání Mobilní televi
ze do  datového limitu. Nezapočítávání 
čerpání mobilních dat na  vysílání mo
bilní televize u  tarifů START a KOMPLET 
bylo součástí vánoční akce s  názvem 
Mobilní televize od TMobile, která byla 
ukončena na konci ledna 2016. 

Společnost Vodafone přišla dne 29. 
ledna s  nabídkou roamingových hlaso
vých a  datových balíčků, určených pro 
zónu 14. V případě roamingového hlaso
vého balíčku Volání v  zahraničí 600 – 
zóna 1 zákazník obdrží 600 volných mi
nut na volání v zóně 1. Cena balíčku činí 
1089 Kč/měsíc. V případě roamingového 
balíčku Připojení v  zahraničí 300 MB – 
zóna 1 zákazník obdrží datový balíček 
s  datovým limitem 300 MB za  363 Kč/
měsíc. V případě roamingového balíčku 
Připojení v zahraničí 1 GB – zóna 1 zákaz
ník obdrží datový balíček s datovým limi
tem 1 GB za 968 Kč/měsíc.

Společnost UPC převáděla v období 
od  15. ledna do  1. února 2016 stávající 
zákazníky, kteří využívají starší tarify a ba
líčky pevného internetového připojení 
a televize na nové, které zavedla již v září 
2015. Původní tarify UPC přestane po
skytovat. Zákazníci budou převedeni 
na  tarify s  vyššími rychlostmi připojení 
k  internetu za současného zdražení slu
žeb, nebo mají možnost službu ukončit 
4 Seznam zemí v  zóně 1 naleznete na  strán
kách společnosti Vodafone zde.

Situace na trhu elektronických komunikací
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http://www.o2.cz/file_conver/447680/VSEOBECNE_PODMINKY_VEREJNE_DOSTUPNE_SLUZBY_ELEKTRONICKYCH_KOMUNIKACI_O2_15._12._2015.pdf
http://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/455619-Zisk_O2_vzrostl_v_roce_2015_o_45_spolecnost_splnila_sve_cile.html
https://www.vodafone.cz/pripojeni-ze-zahranici/
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Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů
EriMobile

úprava cen mobilního datového 
připojení
společnost: Český bezdrát Mobile 
s.r.o.
síťový operátor: TMobile Czech Re
public a.s.

Dne 5. ledna upravil mobilní virtuální operátor EriMobile ceny mobilního inter
netového připojení LTE Cool a LTE Good. Tarif LTE Cool zlevnil o 49,60 Kč/měsíc 
a nově stojí 298,90 Kč/měsíc. Naopak tarif LTE Good je nyní dražší o 198,40 Kč/
měsíc a stojí 797,40 Kč/měsíc. Ceny doplňkových balíčků s datovými limity 300 
MB, 600 MB, 1,5 GB, 2,5 GB a 10 GB poklesly v rozmezí od 52 Kč/měsíc do 338,80 
Kč/měsíc. Bližší informace o cenách jsou uvedeny v ceníku operátora umístěné
ho na jeho internetových stránkách.

GoMobil
pokles cen datových balíčků 
společnost: TERMS a.s.
síťový operátor: TMobile Czech Re
public a.s.

V období od 18. ledna do 29. února nabízí mobilní virtuální operátor GoMo
bil možnost získání slevy ve výši 30 % na datové balíčky s datovým limitem 
v  rozmezí 1 GB až 1,5 GB. Sleva je platná pouze pro zákazníky, kteří si ob
jednají nové telefonní číslo nebo si převedou své stávající telefonního číslo 
k operátorovi GoMobil a současně si objednají tarif V SÍTI ZDARMA nebo tarif 
NA MÍRU1. 

Relax Mobil
krátkodobá zvýhodněná nabídka
společnost: Relax Mobil s.r.o.
síťový operátor: TMobile Czech 
Republic a.s.

V průběhu ledna nabízel mobilní virtuální operátor Relax Mobil slevu na do
plňkový datový balíček #SOSEJ1000 s datovým limitem 1 000 MB. Tento balí
ček bylo možné aktivovat do 31. ledna za cenu 215 Kč/měsíc2.

1 Sleva platí po celou dobu trvání smlouvy v případě, že je datový balíček aktivní. Pokud dojde k deaktivaci datového balíčku ze strany zákazníka, 

dochází k ukončení slevy.

2 Standardní cena balíčku se skládá z pravidelné měsíční ceny 25 Kč a měsíční ceny datového balíčku ve výši 275 Kč/měsíc.

Sběr dat: Nové formuláře
Na začátku ledna 2016 ČTÚ zve

řejnil na  portále Elektronického 

sběru dat (dále jen „ESD“, https://

monitoringtrhu.ctu.cz) formuláře 

kategorie ART (ART152), OOP (K55, 

K514) a  ZEK (PL15) pro podnikate

le v  elektronických komunikacích 

a  formuláře kategorie POST (CP15 

a  OP15) pro držitele poštovní li

cence a  provozovatele poštovních 

služeb. Všechny formuláře pro pře

dávání údajů prostřednictvím ESD 

jsou nově ve  webové podobě a  lze 

je tedy vyplňovat prostřednictvím 

webového prohlížeče bez nutnos

ti instalovat si dodatečný software. 

Formulář PL15 měl termín odevzdá

ní do  31.  1. 2016, formulář ART152 

do 15. 3. 2016 a formuláře K55, K514, 

CP15 a OP15 do 31. 3. 2016.

Přehled všech formulářů, které 

ČTÚ bude zveřejňovat v  roce 2016, 

je uveden na  webu ČTÚ. Vzory for

mulářů, které byly zveřejněny v roce 

2016 na  portále ESD, lze nalézt 

na webu ČTÚ.

V  rámci formuláře ART152, který 

vznikl sloučením původních formu

lářů Pxxx, Mxxx, Bxxx a  EKxx, došlo 

k  rozšíření sběru geografických dat 

o  přístupech, resp. disponibilních 

přípojkách, sbíraných nově na  ad

resní místa. Takto rozšířený sběr 

geo grafických dat vychází přede

vším z  potřeby mapování existence 

infrastruktury sítí nové generace 

(NGA) a  navazuje na  údaje nezbyt

né pro analýzy relevantních trhů. 

Na základě těchto dat bude ČTÚ při

pravovat podle požadavků Minister

stva průmyslu a  obchodu ČR mapu 

pokrytí zmíněnou infrastrukturou, 

která bude podkladem pro směřo

vání dotací na  podporu výstavby 

nové síťové infrastruktury do  vhod

ných lokalit.

Dne 14. 1. a  21. 1. 2016 se zá

stupci ČTÚ zúčastnili workshopů 

pořádaných sdružením regionálních 

operátorů ISP Alliance a.s. na  téma 

Geografického sběru dat, Evrop

ského regulačního rámce a  veřejné 

podpory NGA s přednáškami ohled

ně Mapování NGA, Nového systému 

sběru dat, změn v regulaci a návrhů 

Evropského regulačního rámce. Ná

sledně v rámci diskuze zástupci ČTÚ 

zodpověděli řadu dotazů vztahují

cích se k uvedeným tématům.

1 / 2016

http://doc.erimobile.cz/ceniky/cenik-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.pdf
http://www.gomobil.cz/
http://www.relaxmobil.cz/
http://napoveda.relaxmobil.cz/download.php?open=1&hash=5b67761cadde9d231cb556300d3e92e55258f039df8bb8cb7d187b516861c8a7.pdf
https://monitoringtrhu.ctu.cz/
https://monitoringtrhu.ctu.cz/
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/soubory-ke-stazeni/program_zjistovani_ctu_2016.pdf
http://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-ve-formatu-xls-doc-2015
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Z rozhodovací praxe:  
Pošta potrestána pokutou za chybně doslanou zásilku§

Česká pošta záměnou dosílací adresy porušila poštovní povinnost 
a Českým telekomunikačním úřadem jí za to byla vyměřena pokuta 
10 tisíc korun. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ.

Adresátka zásilky podala žádost 
o dosílání zásilek na libereckou adre
su a  pošta tuto žádost řádně zaevi
dovala. Při doručování doporučené 
zásilky však poštovní doručovatelka 
nevyznačila dosílací adresu dosta
tečným způsobem, když neuvedla 
na zásilku celé číslo domu a původ
ní adresu nedbale přeškrtla. Dů
sledkem toho bylo psaní dodáváno 
na  chybné adrese v  jiném městě, 
v  ulici shodného jména a  čísla po
pisného.

Po uplynutí úložní lhůty byla zá
silka vrácena zpět odesílateli. Adre
sátka ve stížnosti doručené ČTÚ do
ložila vyjádření České pošty, z něhož 
vyplývá, že z  důvodu nedostateč
ného vyznačení dosílky byla zásilka 
doručována na chybnou adresu.

V  rámci správního řízení bylo 
prokázáno, že Česká pošta neplnila 
poštovní povinnost způsobem, kte
rý je v  souladu s  potřebami veřej
nosti a  se základními kvalitativními 
požadavky, konkrétně s § 19 odst. 1 
vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení 
specifikace jednotlivých základních 
služeb a  základních kvalitativních 
požadavků na  jejich poskytování, 
dopustila se tak správního deliktu, 
a za to jí byla vyměřena pokuta.

V  podaném rozkladu pošta 
mimo jiné namítala, že účelem zá
kona o  poštovních službách není 
sankcionovat každé vadné plnění 
smlouvy, jehož se provozovatel poš
tovních služeb dopustí, a  že se jed
nalo o  pochybení jednotlivce, při
čemž nebezpečnost tohoto jednání 
je nulová, a neexistuje žádný veřejný 
zájem na postihu tohoto individuál
ního selhání. 

Těmto námitkám odvolací orgán 
ČTÚ nepřisvědčil. Účelem právní 
úpravy je garantovat určitou fak
tickou jakost základních služeb, ne 
pouze vytvořit iluzi o  její existenci. 
K  naplnění vyžadované kvality do
chází až v momentě, kdy na základě 
žádosti dojde ke  skutečnému do
dání poštovní zásilky do  místa, kte
ré bylo sjednáno v  dosílce. Výklad 
obsahu zákonné povinnosti, jak jej 
podala Česká pošta, není schopen 
cíl právní normy naplnit. Naopak, 
vznikl by zde prostor pro vyhýbání 
se právní povinnosti, když podle ná
zoru podniku postačuje umožnění 
uživatelům poštovních služeb vyu
žití služby dosílka, a  to bez ohledu 

na  to, zda bude na  jiném zvoleném 
místě skutečně doručováno. 

K  námitce nulové společen
ské nebezpečnosti odvolací orgán 
ocitoval z  rozhodnutí Nejvyššího 
správního soudu ze dne 9. 9. 2012, 
sp. zn. 9 As 34/2012, kdy uvedl, že 
„v  případě správních deliktů je jejich 
materiální stránka dána již samotným 
naplněním skutkové podstaty deliktu. 
(…) Obecně je přitom nutno vycházet 
z  premisy, že již stanovením formál-
ních znaků určité skutkové podstaty 
zákon předpokládá, že při jejich na-
plnění v  běžně se vyskytujících přípa-
dech bude stupeň společenské nebez-
pečnosti zpravidla vyšší než nepatrný.“ 

V  daném případě bylo proká
záno, že jednání držitele poštovní 
licence nejenže naplnilo znaky skut
kové podstaty, ale bylo i  společen
sky škodlivé. Česká pošta chybně 
dosílala a  doručovala doporučenou 
zásilku na jinou adresu, než jaká byla 
smluvena. Neprovedením změny 
místa dodání, tj. faktickým nedoru
čením předmětné zásilky na  adresu 
uvedenou v  dosílce, došlo k  poško
zení zájmu veřejnosti na poskytová
ní služeb v  určité zákonem přede
psané jakosti, a  zároveň byla tímto 
jednáním ohrožena práva adresáta 
(s  ohledem na  úřední charakter zá
silky).

(Bývalý) trh č. 1 – přístup k ve-

řejné telefonní síti v pevném 

místě1 a (bývalý) trh č. 2 – původ 

volání (originace) ve veřejné 

telefonní síti v pevném místě2, 

(nový) trh č. 1 - velkoobchodní 

služby ukončení volání v jed-
1 Původně  označený jako  relevantní 
trh  č.  1 podle  OOP/1/02.2008-2 ve  zně
ní OOP/1/04.2012-4).

2 Původně  označený jako  relevantní 
trh  č.  2 podle  OOP/1/02.2008-2 ve  zně
ní OOP/1/04.2012-4).

notlivých veřejných telefon-
ních sítích poskytovaných 
v pevném místě a (nový) trh 
č. 2 – velkoobchodní služby 
ukončení hlasového volání 
v jednotlivých mobilních sítích

Úřad v  lednu 2016 obdržel sta
novisko a  připomínky3 Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže k  ná
vrhům  analýz č. A/1S/XX.2015-Y, 
3 Připomínky ÚOHS k  návrhu opatření obec
né povahy bývalého trhu č. 1 je uvedeno zde, 
bývalého trhu č. 2 je uvedeno zde, nového 
trhu č. 1 je uvedeno zde a nového trhu č. 2 je 
uvedeno zde.

č. A/2S/XX.2015-Y, č. A/1/XX.YY-
YY-Z a č. A/2/XX.YYYY-Z . 

Po  vypořádání připomínek ČTÚ 
zašle návrhy analýz Evropské komisi 
k notifikaci.

Trh č. 8 – přístup a původ vo-
lání (originace) ve veřejných 
mobilních telefonních sítích

Úřad vypořádal připomínky ob
držené od  Úřadu pro ochranu hos
podářské soutěže k  návrhu analýzy 
relevantního trhu č. A/8/XX.2015-Y 
a dne 21. ledna 2016 zaslal návrh Ev
ropské komisi k notifikaci.

Analýzy trhů
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http://www.ctu.cz/cs/download/analyza-relavantnich-trhu/OOP_01_02_2008_2.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_01-04_2012-04.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/analyza-relavantnich-trhu/OOP_01_02_2008_2.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_01-04_2012-04.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/navrhy/navrhy_2015/oop_a_1s_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/36738/soubory/stanoviskouohsart1s.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/36742/soubory/stanoviskouohsart2s.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/36736/soubory/stanoviskouohsart1.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/36740/soubory/stanoviskouohsart2.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/navrhy/navrhy_2015/oop_a_2s_xx_2015-y_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/soubory-ke-stazeni/oop_a_1_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/soubory-ke-stazeni/oop_a_1_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/navrhy/navrhy_2015/oop_a_2_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_art-08-xx_2015-yy_navrh_13_08_2015_stanovisko_uohs.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/navrhy/oop_art-08-xx_2015-yy_navrh_13_08_2015.pdf
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ČTÚ v lednu zkontroloval…

…dodržování podmínek vše-
obecného oprávnění č. VO-
R/12/09.2010-12 k využívání 
rádiových kmitočtů a provozo-
vání přístrojů pro širokopásmo-
vý přenos dat v pásmech 2,4 GHz 
až 66 GHz – ČTÚ provedl celkem 21 
kontrol. Ve 13 případech zjistil záva
dy, zejména využívání indoor kmi
točtů vně budovy, které řešil výzvou 
k  odstranění zjištěných nedostatků, 
a  následně je bude řešit ve  správ
ních řízeních.
…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění – ČTÚ provedl cel
kem 13 kontrol zaměřených zejména 
na  subjekty, kterým skončila plat
nost individuálního oprávnění. V  11 
případech zjistil využívání kmitočtů 
po  skončení platnosti oprávnění, 

což předal dále k řešení ve správních 

řízeních. 

…zdroje rušení provozu elek-

tronických komunikačních za-

řízení a sítí, poskytování slu-

žeb elektronických komunikací 

nebo provozování radiokomu-

nikačních služeb – ČTÚ provedl 

a ukončil celkem šetření 658 případů 

rušení televizního příjmu, 13 přípa

dů rušení veřejných mobilních ko

munikačních sítí (GSM, UMTS, LTE), 

sedm případů rušení rozhlasového 

a satelitního příjmu a několik dalších 

případů rušení různých rádiových 

zařízení. Jako zdroje rušení DVBT 

byly zjištěny BTS LTE v  pásmu 800 

MHz, u  veřejných mobilních sítí pak 

čtyři opakovače GSM a  aktivní indi
viduální TV anténa.
...zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 MHz 
– k  31. 1. 2016 bylo ve  zkušebním 
provozu 2787 základnových stanic, 
v  trvalém provozu pak 6041 sta
nic. V  lednu bylo přijato 912 hláše
ní na  rušení příjmu zemské digitální 
televize (včetně 120 případů ruše
ní STA), BTS LTE v  pásmu 800 MHz 
byla zjištěna jako zdroj rušení DVB
T ve 370 případech. Ukončeno bylo 
šetření 658 případů rušení DVBT; 
BTS LTE v pásmu 800 MHz byla příči
nou rušení v 40,6 % řešených přípa
dů rušení televize. Závady přijímací
ho zařízení posluchačů byly zjištěny 
ve  133 případech, ve  127 případech 
nebylo zjištěno žádné rušení a  v  28 
případech byl nedostatečný TV sig
nál.


Poštovní služby

Úřad provedl dvě místní šetře
ní z  moci úřední, kdy prověřoval, 
zda provozovatel poštovních slu
žeb řádně a včas zveřejnil informaci 
o změně poštovních podmínek, a to 
na  provozovně i  způsobem umož
ňujícím dálkový přístup. 

K  prověření došlých podání 
ve správním řízení ČTÚ provedl dal
ší dvě místní šetření, v  rámci kte
rých ověřoval zejména zpřístupně
ní a  označení zvonků a  domovních 
schránek adresátů. 

Celkově Z toho
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1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 37
2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 35
3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 0 1 1 1 5000

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 30 13 20 23 23 786000
 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0
 b) k poskytování služeb elektronických komunikací 0 0 3 4 4 122000
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových zařízení) 30 13 17 19 19 664000
 Kontrola rádiových kmitočtů 707 0 8 10 9 70000
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 13 4 3 3 39000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 1 0 2 3 2 4000
 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a      
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

693 0 2 4 4 27000

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 0 0 0 0 0 0
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 0 0 0 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 Rozhodování účastnických sporů 0 4469 9718 2466 5475
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 1 3 1 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 19 23 7 4

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

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) 0 4445 9687 2456 5470
 d) ostatní 0 4 5 2 1

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 2 2 2 18000
9.  Ostatní 23 9 21 18 13 27500

CELKEM 760 22 4521 9772 2466 5475 48 906500

7.

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

Uložené pokuty

4.

5.

6.

Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc leden

D r u h    č i n n o s t i

Počet osvědčení 
nebo kontrol

Počet 
výzev k 

odstranění 
nedostatků

Počet
zaháj.

SŘ

Počet
vyd.

rozh.*)

Rozhodnuto 
ve prospěch

Přehled činnosti při výkonu kontroly poštovních služeb a účastnických sporů za měsíc leden 

celkově z toho
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1. 1  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání 0
2. 2  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání 0
3. 3  Výkon poštovní činnosti bez osvědčení 0 0 0 0 0 0 0

4  Dodržování podmínek Zákona o poštovních službách (dále jen "ZPS") a dalších předpisů 2 0 1 0 0 0 0 1
5  Dodržování poštovních podmínek podle § 6 ZPS 2 0 1 0 0 0 0 1
6  Dodržování podmínek kvalitativních požadavků podle vyhlášky č. 464/2012 0 0 0 0 0 0 0 0

5. 7  Rozhodování o námitkách proti vyřízení reklamace podle podle § 6a ZPS 0 21 2 5 1 3 1 18
6. 8  Rozhodování o sporech podle § 37 odst. 3 písm. a) ZPS 0 0 0 0 0 0 0 0
7. 9  Neposkytnutí informací podle § 32 a) ZPS 0 0 0 0 0 0
8. 10  Ostatní 2 0 3 2 2 2 15000 3

11 místní šetření - ověření dostupnosti a označení domovní schránky a zvonku 1 0 0 0 0 0 0 0
12 místní šetření - označení domovních schránek vybraných adresátů 1 0 0 0 0 0 0 0
13 řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 2 písm. e) ZPS 0 0 1 1 1 1 10000 1
14 řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 2 písm. f) ZPS 0 0 1 0 0 0 0 1
15 řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 3 písm. a) ZPS 0 0 1 0 0 0 0 1
16 řízení o správním deliktu podle § 37c odst. 1 písm. b) bodu 2 ZPS 0 0 0 1 1 1 5000 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 4 0 25 4 7 1 3 1 2 15000 22

4.

Uložené pokuty
Počet SŘ

přecházejících 
do

dalšího
měsíce

Počet
zahájených

SŘ

Počet
vydaných
rozhodnutí

Rozhodnuto 
ve prospěch

D r u h    č i n n o s t i

Počet 
opatření v 

zájmu 
řádného 

poskytování 
služeb podle § 

6 odst. 4
a § 37 ZPS

Počet SŘ
z 

předcházejícího
měsíce O

st
at

ní

Počet 
osvědčení nebo 

kontrol

1 / 2016
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ČTÚ v  lednu 2016 zaznamenal 

zvýšený počet stížností a  dotazů 

účastníků, které společnost O2 vy

rozuměla o  změně tarifů pevných 

linek. Některé tarify společnost O2 

úplně zrušila a  účastníky postupně 

převádí na  tarify nové, které v  sobě 

sice zahrnují možnost neomezené

ho volání do  všech sítí, avšak záro

veň dochází i k podstatnému zvýše

ní ceny, což se setkává se značnou 

negativní reakcí spotřebitelů, zejmé

na seniorů, kteří k volání stále využí

vají především pevnou linku.

V  dané souvislosti je nutné 

uvést, že zákon o  elektronických 

komunikacích i  občanský zákoník 

umožňují poskytovateli služeb elek

tronických komunikací při splnění 

zákonem stanovených povinnos

tí provést jednostrannou změnu 

smlouvy, která může spočívat i v nu

ceném převedení účastníka na  jiný 

tarif, případně i  zdražení služby. 

V případě takové jednostranné změ

ny smlouvy je poskytovatel povinen 

nejméně jeden měsíc před nabytím 

účinnosti změny uveřejnit informaci 

o  této změně v  každé provozovně 

a  rovněž způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a  informovat o uve

řejnění své účastníky. Pro případ jed

nostranné podstatné změny smluv

ních podmínek vedoucí ke zhoršení 

postavení účastníka, má poskytova

tel povinnost umožnit účastníkovi 

ukončit smlouvu bez sankcí. Podle 

občanského zákoníku je možné při

stoupit ke  změně obchodních pod

mínek smluvní stranou v  přiměře

ném rozsahu a v případě, že je toto 

mezi stranami ujednáno, je ujednán 

způsob oznámení změny druhé 

smluvní straně a  pokud má druhá 

smluvní strana právo změnu odmít

nout a  závazek vypovědět, přičemž 

výpovědní doba by měla být do

statečná ke  změně poskytovatele 

služeb. Změnu tarifu a zvýšení ceny 

lze považovat za podstatnou změnu 

smlouvy, která vede ke zhoršení po

stavení účastníka, a  z  tohoto důvo

du by mělo být účastníkům umož

něno ukončit smlouvu bez sankcí 

pro nesouhlas se změnou smluvních 

podmínek.

ČTÚ při prověřování stížností 

účastníků v  první řadě kontroluje, 

zda O2 dodrželo svou informační 

povinnost a  informovalo účastníky 

(zpravidla ve vyúčtování ceny za po

skytnuté služby) o  změně smlouvy 

a o možnosti ukončit smlouvu v pří

padech, kdy se jedná o  podstatnou 

změnu vedoucí ke zhoršení postave

ní účastníka. ČTÚ v tuto chvíli nemá 

poznatky o  tom, že by ze strany O2 

docházelo k  porušení informačních 

povinností či bránění v  ukonče

ní smlouvy ze strany spotřebitele, 

v  případě, že by změnu neakcepto

val. Dotčení spotřebitelé mají v tuto 

chvíli možnost pouze navrženou 

změnu smlouvy akceptovat, nebo 

smlouvu bez sankce ukončit z důvo

du nesouhlasu s  navrhovanou změ

nou smlouvy. 

ČTÚ na straně spotřebitele

V průběhu ledna 2016

 � ČTÚ zahájil 4 469 správních řízení, týkajících se účastnických spo
rů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na  straně jedné 
a  účastníkem na  straně druhé, ve  věci peněžitého plnění a  návrhů 
na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování 
ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronic
kých komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o  elek
tronických komunikacích. 

 � ČTÚ vydal 9 718 rozhodnutí ve věci, 

 � z toho 9 687 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny 
za služby).

Spory mezi podnikateli v elektronických komunikacích
ČTÚ v lednu zahájil správní řízení 

na  návrh společnosti Dial Telecom, 
a.s. proti podnikateli Alexandrovi 
Kubíčkovi, ve  věci sporu o  úhradu 
peněžité částky za  neuhrazené fak
tury za  poskytování služeb elektro
nických komunikací. 

ČTÚ dále zahájil správní řízení 
na návrh společnosti LuckyNet s.r.o. 
proti společnosti S4Net s.r.o. ve věci 

sporu o  neoprávněné užívání sítě 
elektronických komunikací. 

V  lednu nabylo právní moci roz
hodnutí správního orgánu I. stupně 
ve  věci sporu o  úhradu peněžité 
částky s  příslušenstvím za  neuhra
zené faktury za  poskytnuté služby 
elektronických komunikací zahá
jeném na  návrh společnosti Český 
bezdrát s.r.o. proti SVT Group, a.s.

V  lednu rovněž nabylo právní 

moci rozhodnutí správního orgánu 

I. stupně ve  věci sporu o  uložení 

povinnosti zdržet se poskytování 

služeb elektronických komunikací 

zahájeném na návrh společnosti O2 

Czech Republic a.s. proti VBC Czech 

s.r.o. Řízení bylo zastaveno z důvodu 

zpětvzetí návrhu.
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Telekomunikační regulace v EU
Od  1. ledna do  30. června předsedá 

Radě Evropské unie Nizozemsko. Mezi 
jednu z  hlavních priorit programu nizo
zemského předsednictví patří rozvoj vnitř
ního trhu a digitální ekonomiky. Záměrem 
předsednictví je každé dva týdny přizvat 
na jednání pracovní skupiny k jednotnému 
digitálnímu trhu (DSM) zástupce Evropské 
komise, kteří by informovali o  aktualitách 
v oblasti DSM. Dále se předsednictví hodlá 
v oblasti telekomunikací věnovat tématům 
správy Internetu a využití pásma 700 MHz.

•
Dne 6. ledna byla ukončena veřejná 

konzultace o  regulačním prostředí pro 
platformy, pro online zprostředkovatele, 
pro data a  cloud computing a  o  ekono
mické spolupráci. Cílem konzultace bylo 
komplexní posouzení úlohy platforem 
v  ekonomice založené na  sdílení, online 
zprostředkovatelů a dále posouzení využití 
big data, služeb cloud computingu a inter
netu věcí.  

•
Dne 19. ledna byl konečný termín 

k  předkládání návrhů k  Výzvě podle pra
covního programu pro granty v  oblasti 
transevropských telekomunikačních sítí 
v  rámci Nástroje pro propojení Evropy 
na období 2014–2020

 ¾CEFTC20151: Elektronické doručo
vání dokumentů – eDeliveryCEFTC20151: 
Elektronická fakturace – eInvoicing

 ¾CEFTC20151: Obecné služby pro 
veřejně přístupné údaje

 ¾CEFTC20151: Obecné služby pro 
bezpečnější internet

 ¾CEFTC20151: Europeana

•
Dne 19. ledna Evropský parlament 

na  svém plenárním zasedání projednal 
a  přijal své Usnesení o  směřování k  Aktu 
o jednotném digitálním trhu. 551 poslanců 
bylo pro, 88 proti, 39 se zdrželo hlasování. 
Evropský parlament pověřil svého předse
du, aby přijaté usnesení předal Radě EU 
a Evropské komisi. 

•
Dne 21. ledna se uskutečnil workshop 

BEREC na  téma „Co přinese rozvoj SDN 
a NFV pro regulaci“. Workshop byl určený 
odborné veřejnosti a prezentace jsou do
stupné na  internetových stránkách BE-
REC.

Dne 1. ledna bylo vydáno Radou ČTÚ 
přijaté opatření obecné povahy – část 
plánu využití rádiového spektra č. PV-
P/20/1.2016-1 pro kmitočtové pásmo 
960 – 1700 MHz. Důvodem nového vy
dání části plánu využití rádiového spekt
ra je zejména implementace Rozhodnutí 
Komise 2015/750/EU k harmonizaci kmi
točtového pásma 1452 – 1492 MHz, ak
tualizace přidělení radiokomunikačním 
službám v  souladu s  národní kmitočto
vou tabulkou a  upřesnění podmínek 
využití kmitočtů v jednotlivých službách 
v  souladu s  aktuálním vydáním Radio
komunikačního řádu a  harmonizačními 
dokumenty. Tato část plánu využití rádi
ového spektra nabývá účinnosti dnem 1. 
února.

Dne 2. února zveřejnil Úřad návrh 
části plánu využití rádiového spektra 
č.  PV-P/15/XX.2016-Y pro kmitočtové 
pásmo 380 – 470 MHz (pásmo 400 MHz).

K  nejvýznamnějším úpravám této 
části plánu patří návrh na zavedení pod
mínek směřujících k  technologicky ne
utrálnímu využívání kmitočtů v  úsecích 
410 – 414,25 / 420 – 424,25 MHz a 451,3 – 
455,74 / 461,3 – 465,74 MHz využívaných 
celoplošnými mobilními sítěmi určenými 
k  poskytování veřejně dostupných slu
žeb elektronických komunikací. Záměr 
je realizován ve smyslu podpory rozvoje 
vysokorychlostních komunikací defino
vané státní politikou v elektronických ko
munikacích (Digitální  Česko  v.  2.0,  Ces
ta  k  digitální  ekonomice) a  v  souladu 
s  avizovaným záměrem v  národní stra
tegii (Strategie správy rádiového spektra 
přijatá vládou dne 3. června 2015). Navr
žené úpravy otevírají cestu pro inovaci 
technologií a  služeb v  možnosti využití 
LTE.

Veřejná konzultace k  návrhu plá
nu využití spektra pro pásmo 400  MHz 
bude ukončena dne 2. března 2016.

Správa rádiového spektra

Informace z pracovních skupin
Ve dnech 12. – 14.  ledna jednal v Helsinkách projektový tým ECC/FMWG/

PT49 o problematice vysokorychlostních bezpečnostních komunikací (BB PPDR). 
Připravil návrh rozhodnutí ECC k harmonizovaným technickým podmínkám BB 
PPDR v pásmech 700 MHz a 450 – 470 MHz. Vznikl rovněž návrh nového dopo
ručení ECC k přeshraniční koordinaci, který stanovil  koordinační kritéria na prin
cipu limitní hodnoty síly pole na a v 6 km odstupu od státní hranice a  návrh ak
tualizace/změn rozhodnutí ECC/DEC(08)05 k harmonizaci kmitočtového pásma 
380 – 470 MHz pro digitální úzkopásmové systémy PPDR. 

•
Ve dnech 19. – 21. ledna proběhlo v Helsinkách 51. zasedání projektového 

týmu CEPT/ ECC/PT1 zaměřeného na problematiku IMT (mobilní komunikace). 
Tým projednal vypořádání připomínek k návrhu Zprávy ECC č. 242 k systémům 
M2M (machinetomachine) v  pásmu 700 MHz; zpráva je studií koexistence 
M2M se sítěmi určenými k poskytování veřejně dostupných služeb elektronic
kých komunikací (MFCN) a s dalšími alternativami využití okolních úseků (MFCN 
SDL, PMSE, PPDR). Systémy M2M v pásmu 700 MHz mohou splňovat jak stan
dardy IMT (tj. systémy se šířkou kanálu 1,4 MHz nebo 3 MHz), tak i standardy od
vozené z úzkopásmové GSM (tj. kanály 200 kHz). K dalším uzavřeným dokumen
tům patřilo také zpracování předběžné zprávy Evropské komisi ke zjednodušení 
regulatorních podmínek pro komunikace na palubách letadel (MCA) a finalizace 
dvou doporučení k přeshraniční koordinaci v pásmech IMT. Skupina také zahájila 
aktivity, které vyplynuly ze závěrů konference WRC15, zejm. ke komunikacím 5G 
a kompatibilitě provozu IMT s dalšími systémy využívajícími rádiové spektrum.
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http://english.eu2016.nl/
http://www.spcr.cz/images/EU/Program_NL_PRES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20160119%2bRES-VOT%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fCS&language=CS
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2016-0009&language=CS&ring=A8-2015-0371
http://www.berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/104-public-berec-expert-workshop-on-regulatory-implications-of-sdn-and-nfv
http://www.berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2016/104-public-berec-expert-workshop-on-regulatory-implications-of-sdn-and-nfv
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c.pv-p/20/xx.2015-y-pro-kmitoctove-pasmo-960-1700-mhz/soubory/pv-p-2012016-komplet.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c.pv-p/20/xx.2015-y-pro-kmitoctove-pasmo-960-1700-mhz/soubory/pv-p-2012016-komplet.pdf
http://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/44144/soubory/pvrs15navrhdovk.pdf
http://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c
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Stížnosti účastníků a uživatelů služeb za IV. čtvrtletí 2015
 � Za IV. čtvrtletí 2015 evidoval ČTÚ celkem 741 stížností účastníků/uživatelů. 

 � z toho 429 stížností (57,9 % z celkového počtu) řešil úřad postupem 
podle zákona o elektronických komunikacích (ZEK).

 � U 45 stížností neměl ČTÚ příslušné kompetence k jejich řešení a po-
stoupil je příslušnému orgánu (6,1 % z celkového počtu).

 � ČTÚ shledal 267 stížností (36 % z celkového počtu) nedůvodnými. 
V těchto případech nedošlo k porušení zákona.

Ve  srovnání s  celkovým počtem 
stížností za  III. čtvrtletí 2015 došlo 
ve  IV. čtvrtletí 2015 k nárůstu počtu 
stížností o  96 (tj. o  14,9 %). Dále lze 
při srovnání daných období zazna
menat mírný nárůst stížností na  vy
účtování služeb elektronických ko
munikací a poměrně výrazný nárůst 
stížností týkajících se účastnických 
smluv, což může být způsobeno 
změnami smluv, ke  kterým přistou
pili někteří operátoři ve sledovaném 
období, ať se již jednalo o  změnu 
tarifů služby O2 TV, případně změny 
tarifů pevného volání u  společnosti 
O2, či zrušení slevy pro seniory tou
též společností. Změnu tarifů svým 
účastníkům oznámila v  prosinci 
i  společnost UPC. Samotná změna 
měla u společnosti UPC nastat v ob
dobí od  15. ledna 2016 do  1. února 
2016.

Podle zjištění ČTÚ si stěžovatelé 
v těchto případech často nevšimnou 
informace o chystané změně smlou
vy uvedené ve  vyúčtování a  pova
žují pak provedení změny za  neka
lé jednání ze strany poskytovatele. 
ČTÚ v  těchto případech stěžovatele 
vyrozumívá, že jeli ze strany po
skytovatele dodržena informační 
povinnost, je samotné provedení 
změny smlouvy ze strany poskyto
vatele v souladu se zákonem o elek
tronických komunikacích. Dojdeli 
k podstatné změně smlouvy vedou
cí ke  zhoršení postavení účastní
ka, je zde povinnost poskytovatele 
prokazatelně informovat účastníka, 
jehož smlouva obsahuje ustanovení 
o úhradě v případě ukončení smlou
vy před uplynutím doby trvání, rov
něž o  jeho právu ukončit smlouvu 
ke  dni nabytí účinnosti změny, a  to 
bez sankce. Změna tarifu, nabídky 
televizních programů a zvýšení ceny 

jsou zpravidla podstatnými změna
mi, jež vedou ke zhoršení postavení 
účastníka. Šetřením podaných stíž
ností však ČTÚ až na výjimky nezjis
til porušení informačních povinností 
dle § 63 odst. 6 zákona o  elektro
nických komunikacích. Účastníkům 
se samozřejmě dostává i  poučení 
o tom, že mohou v případě, kdy mají 
za  to, že znění jejich smlouvy neu
možňuje poskytovateli v  souladu 
s  § 1752 občanského zákoníku jed
nostrannou změnu jejich konkrétní 
smlouvy provést, uplatnit svůj nárok 
u ČTÚ v rámci sporného řízení.

V  meziročním srovnání IV. čtvrt
letí došlo ve  IV. čtvrtletí 2015 k  ná
růstu celkového počtu stížností 
o 189 stížností (tj. o 34,2 %). 

V hodnoceném období se potvr
dil trend klesajícího počtu stížností, 
které ČTÚ není věcně příslušný řešit, 
tedy především stížnosti na  služby 
třetích stran – především tzv. Premi
um SMS a  audiotexové služby, dále 
reklamace koncového zařízení, stíž
nosti týkající se poradenských slu
žeb na  optimalizaci nastavení pod
mínek a  ceny telekomunikačních 

služeb, které nejsou službami elek
tronických komunikací a  působnost 
ČTÚ tak v  těchto případech není 
dána apod. 

Rozdělení podle 
předmětu stížnosti

Nejpočetnější skupinu (212, tedy 
28,6 % z  celkového počtu stížností ) 
v  daném období představují stíž
nosti vztahující se k  účastnickým 
smlouvám. Druhou nejpočetněj
ší kategorii (199 stížností, což činí 
26,9 % z  celkového počtu stížností ) 
pak tvoří stížnosti na  vyúčtování 
za  ceny služeb. Tyto stížnosti ČTÚ 
řeší poskytnutím právní rady stěžo
vateli, případně o  nich rozhoduje 
ve  správním řízení podle § 129 zá
kona o elektronických komunikacích 
(účastnické spory) jako o námitkách 
proti vyřízení reklamace na  cenu 
za poskytované služby. 

Pokud se jedná o  problematiku 
přenesení telefonního čísla, došlo 
ve  sledovaném období oproti III. 
čtvrtletí roku 2015 k  nárůstu počtu 
stížností na  službu přenesení čísla 
v  mobilní síti o  15 stížností, na  cel
kový počet 43 stížností (tj. nárůst 
o  53,6 %). Velká část stížností se 
týkala převodu telefonního čís
la od  společnosti VBC Czech s.r.o. 
na společnost Vodafone. 

Oproti předcházejícímu období 
došlo k mírnému poklesu počtu stíž
ností spadajících do agendy zákona 
o  ochraně spotřebitele, a  to o  4 (tj. 
o  17,4 %). Došlé stížnosti souvisely 

Společnost
Počet stížností  

a dotazů

Vyjádření počtu 
stížností a dotazů 
k počtu účastníků/
uživatelů uvedené 
společnosti1) (‰)

Vyjádření počtu 
stížností a dotazů 

k celkovému počtu 
stížností a dotazů (%)

1. O2 614 0,084 34,65

2. TMobile 206 0,034 11,63

3. Vodafone 196 0,068 11,06

4. UPC 41 0,034 2,31

5. Air Telecom 16 0,185 0,90

Tabulka č. 1: Přehled počtu stížností a dotazů na postup vybraných poskytovatelů služeb
1) Počet všech účastníků/uživatelů k 31. 12. 2014. 

1 
/ 2

01
6



Měsíční monitorovací zpráva - 11 - leden 2016

T
É

M
A

 M
Ě

S
ÍC

E
především s  jedno
strannou změnou 
smluvních podmí
nek společnosti O2 
ve  věci zrušení slevy 
pro seniory. Stěžo
vatelé poukazovali 
na  podle nich ne
vhodnou formu vy
rozumění o  změně 
smlouvy. S  odkazem 
na  zákon o  ochraně 
spotřebitele (zákaz 
užívání nekalých ob
chodních praktik) 
požadovali uvedení 
jasné a  srozumitelné 
informace v  ideálním 
případě nezahrnuté 
do  textu vyúčtování, 
ale uvedené na  sa
mostatném listu, 
případně alespoň 
na  úvodní straně vy
účtování. Objevily se 
také stížnosti na  ne
možnost sepsat re
klamaci na  prodejně 
a  namísto toho bylo 
po  stěžovateli vyža
dováno uplatnění 
reklamace telefonic
ky, a  dále stížnosti 
týkající se překročení 
zákonné lhůty pro vy
řízení reklamace. 

Počet stížností na služby posky
tované v rámci univerzální služby je 
dlouhodobě minimální, ve  IV. čtvrt
letí 2015 eviduje ČTÚ pouze 2 stíž
nosti.

Rozdělení podle poskytovatele 
služby, proti jehož postupu 
je stížnost uplatněna

 V   tabulce č. 1 jsou zazname
nány pouze stížnosti proti postu
pu největších poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací, a  to 
s  ohledem na  jejich převažující po
díl jak v  počtu účastníků/uživatelů 
služeb, tak v  počtu stížností. Pře
hled počtu stížností proti postupu 
vybraných poskytovatelů služeb je 
uveden v  tabulce č. 1. Jsou zde zo
hledněny i dotazy účastníků týkající 
se jednotlivých poskytovatelů.

Stížnosti a dotazy účastníků / uživatelů1)  za IV. Q 2015   
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1. 1 Služby elektronických komunikací 750 338 172 4 514 1092 1264

2 nezřízení služby elektronických komunikací 8 3 2 0 5 11 13
3 kvalita služby elektronických komunikací 99 15 12 1 28 115 127
4 účastnické smlouvy 276 144 68 0 212 420 488
5 nesposkytování služby elektronických komunikací v souladu se smlouvou 88 40 18 1 59 129 147
6 aktivace nevyžádané služby elektronických komunikací 12 9 2 0 11 21 23
7 nesouhlas s vyúčtováním 267 127 70 2 199 396 466

2. 8 Radiokomunikační služby 2 1 0 0 1 3 3
3. 9 Přenositelnost telefonního čísla v mobilní síti 75 33 10 0 43 108 118
4. 10 Přenositelnost telefonního čísla v pevné síti 4 3 1 0 4 7 8
5. 11 Nezřízení nebo přeložení telefonní stanice 1 0 1 0 1 1 2
6. 12 Služba zákaznické podpory poskytovatele služeb elektronických komunikací 6 0 0 0 0 6 6
7. 13 Způsob získávání zákazníků ze strany poskytovatelů a dealerů 0 0 0 0 0 0 0
8. 14 Příjem TV signálu 185 0 0 0 0 185 185
9. 15 Klamavá reklama 7 0 0 0 0 7 7
10. 16 Ochrana spotřebitele2) 29 9 9 1 19 39 48

17 dodržování poctivosti poskytování služeb (§ 3 ZOS) 0 0 1 0 1 0 1
18 nekalé obchodní praktiky3) (§ 4 ZOS) 13 1 3 0 4 14 17
19 klamavé obchodní praktiky (§ 5 ZOS) 10 4 4 1 9 15 19
20 agresivní obchodní praktiky (§ 5a ZOS) 5 1 0 0 1 6 6
21 zákaz diskriminace spotřebitele (§ 6 ZOS) 1 1 0 0 1 2 2
22 informační povinnosti (§ 9 až 10 a § 11 až 13 ZOS) 0 0 0 0 0 0 0
23 další povinnosti při poskytování služeb elektronických komunikací (§ 15 až 16 a § 19 ZOS) 0 2 1 0 3 2 3

11. 24 Univerzální služba 3 1 1 0 2 4 5
25 přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě4) 1 0 0 0 0 1 1
26 veřejné telefonní automaty5) 1 1 1 0 2 2 3
27 přístup a možnost využívání služeb osobami s nízkými příjmy6) 1 0 0 0 0 1 1

12. 28 Ostatní 7) 710 44 73 40 157 794 867
29 telefonní seznamy 2 0 0 0 0 2 2
30 informační služba o telefonních číslech účastníků 0 0 0 0 0 0 0
31 služby třetích stran - premium SMS 14 1 2 5 8 20 22
32 služby třetích stran - audiotexové služby 15 0 0 5 5 20 20
33 obtěžující a nevyžádaná volání 12 4 6 3 13 19 25
34 nabízení marketingové reklamy v rozporu s § 96 ZEK 2 2 2 0 4 4 6
35 komunikační síťě, ochranná pásma a využívání cizích nemovitostí 63 1 2 5 8 69 71
36 podnikání v elektronických komunikacích 222 1 0 0 1 223 223
37 zkouška odborné způsobilosti (§ 26 ZEK) 254 0 0 0 0 254 254
38 pokrytí signálem TV a GSM 19 0 11 0 11 19 30
39 ochrana osobních údajů 2 1 1 2 4 5 6
40 různé 105 34 49 20 103 159 208

CELKEM 1772 429 267 45 741 2246 2513

Způsob vyřízení
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Stížnosti

Poskytnutí informací

Tabulka č. 2: Stížnosti a dotazy účastníků / uživatelů za IV.Q 2015

LEGENDA k tabulce č. 2
1) Nejedná se o stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Nejedná se o námitky proti vyřízení reklamace 

na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, ani o jiné 

účastnické spory řešené ve správním řízení. Stížnosti a dotazy jsou evidovány ve fázi 

vyřízení.

2) Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3) Jedná se o obchodní praktiky v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně 

spotřebitele, podle kterého je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči 

spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit 

jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

Nekalé obchodní praktiky jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.

4) Rozhodnutí čj. 44 813/2009-610/VII. vyř. ze dne 23. června 2009, o uložení 

povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: přístup zdravotně 

postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který 

využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 

telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona 

o elektronických komunikacích

1 / 2016
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Dotazy na služby 
elektronických komunikací 

Dotazy na  služby elektronic
kých komunikací člení ČTÚ obdob
ně jako stížnosti (viz tabulka č. 2). 
Za IV. čtvrtletí roku 2015 bylo zazna
menáno celkem 1772 dotazů, což 
je o 287 dotazů více než v předcho
zím čtvrtletí. Kromě dotazů směřu
jících na otázky podmínek podniká
ní v  elektronických komunikacích 
a  vydávání osvědčení dle ust. § 26 
zákona o elektronických komunika
cí, které tvořily celkem 26,9 %, jich 
převážná část směřovala na  služby 
elektronických komunikací, pře
nositelnost mobilního telefonního 
čísla, příjem TV signálu a  spotřebi
telské otázky. Obdobně jako v před
chozích obdobích se týkala vý
znamná část dotazů problematiky 
vyúčtování ceny za  služby (15,1 %). 
Dotazy v  kategorii účastnických 
smluv tvořily celkem 15,6 % z  cel
kového počtu přijatých dotazů, při
čemž se týkaly především toho, zda 
může poskytovatel přistoupit k jed
nostranné změně smlouvy a  jaká 
práva z toho vyplývají účastníkům. 

Další dotazy se týkaly délky vý
povědní doby při ukončení smlou
vy, či práva poskytovatele automa
ticky prodloužit smlouvu na  dobu 
určitou, a  dále zda je poskytovatel 
oprávněn uplatňovat při přenesení 

čísla výpovědní dobu před samot
ným zahájením procesu přenesení 
a na délku tohoto procesu (4,2 %). 

Přehled celkového po
čtu stížností a  dotazů za  IV. 
čtvrtletí 2015 uvádí tabulka  
č. 2 a  graf č. 1. Vývoj počtu stíž
ností na  služby elektronických 
komunikací v  meziročním srov
nání od  období IV. čtvrtletí 2014 
do  IV. čtvrtletí 2015 znázorňuje  
 graf č. 2. Počet stížností v porovná
ní se  shodnými obdobími minulých 
let je uveden v  grafu č. 3. Graf č. 4 
zobrazuje vyjádření počtu stížností 
k  počtu účastníků uvedených spo
lečností (v ‰) za IV. čtvrtletí 2014 až 
IV. čtvrtletí 2015. 

5) Rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř. ze dne 13. března 2006, ve znění rozhodnutí čj. 

20 583/2008-610/IX. vyř., čj. 63 465/2009-610/IX. vyř.  a čj. 100 041/2010-610/VI. vyř.,  

kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služba – 

služby veřejných telefonních automatů.

6) Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 632/2011-610/VI. vyř. ze dne 7. června 2011 ve věci uložení 

povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními 

potřebami podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a v souladu s § 44 

a § 45 tohoto zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů 

poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup 

a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. 

7) Uvede se jiný druh stížnosti, nezařaditelné do bodu 1. až 10.

8) Uvede se poskytovatel služby elektronických komunikací a v poznámce 

poskytovatel obsahu.

9) Zákon o elektronických komunikacích, v případě, že se stížnost či dotaz týká 

ochrany spotřebitele, pak zákon o ochraně spotřebitele.

10) Zahrnuje stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c), stížnosti - nedošlo k porušení ZEK 

(sloupec d) a stížnosti - nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

11) Zahrnuje dotazy (sloupec b), stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c) a stížnosti - 

nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

12) Zahrnuje dotazy (sloupec b), stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c), stížnosti - 

nedošlo k porušení ZEK (sloupec d) a stížnosti - nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

ZEK - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů.

ZOS - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Služby elektronických 
komunikací ; 514

2. Radiokomunikační služby; 1

3. Přenositelnost telefonního 
čísla v mobilní síti; 43

4. Přenositelnost telefonního 
čísla v pevné síti; 4

5. Nezřízení nebo přeložení 
telefonní stanice; 1

6. Služba zákaznické podpory 
poskytovatele služeb 

elektronických komunikací; 0

7. Způsob získávání zákazníků 
ze strany poskytovatelů a 

dealerů; 0
8. Příjem TV signálu; 0
9. Klamavá reklama; 0

10. Ochrana spotřebitele; 19

11. Univerzální služba; 2

12. Ostatní ; 157

STÍŽNOSTI ZA IV. ČTVRTLETÍ 2015

Graf č. 1: Stížnosti za IV. č tvrtletí 2015

T
É

M
A

 M
Ě

S
ÍC

E
1 

/ 2
01

6



Měsíční monitorovací zpráva - 13 - leden 2016

Závěrečné shrnutí:

Počet stížností a  dotazů se zá
sadně neodchýlil od  počtů v  před
chozích obdobích, byť bylo možné 
ve  IV. čtvrtletí 2015 sledovat mírný 
nárůst stížností ve  většině sledova
ných kategorií, výraznější pak v  ka
tegorii účastnických smluv a  jejich 
změn. 

Ve  věci jednostranné změny 
smlouvy se v daném období nejčas
těji jednalo o  výše uvedené změny 
u  služby O2 TV a  zrušení slevy pro 
seniory ze strany společnosti O2. 

U  automatického prodlouže
ní smlouvy se stěžovatelé setkávají 
s  podobným problémem jako u  in
formací o  změně smlouvy. Podle 
zákona o  elektronických komunika
cích je poskytovatel povinen infor
movat spotřebitele, který nevyloučil 
automatické prodlužování smlouvy, 
o  tom, že mu bude smlouva pro
dloužena. Informace musí být po
skytnuta nejdříve 3 měsíce a  nej
později 1 měsíc před uplynutím 
účinnosti smlouvy a  zároveň musí 
být spotřebitel vyrozuměn o  mož
nosti ukončit smlouvu a  způsobu, 
jakým tak má učinit. Informace musí 
být poskytnuta způsobem, který si 
spotřebitel zvolil pro zasílání vyúč
tování. Poskytovatelé často tuto in
formaci začlení do  vyúčtování a  ze 
zvolené formy a  velikosti písma in
formace spotřebitelé mohou nabýt 
dojmu, že se jedná o pro ně nepod
statné informace či reklamní sdělení 
poskytovatele. 

Velmi časté jsou také stížnosti 
na  vystavení nesprávného vyúčto
vání, účtování neobjednaných či ne
využitých služeb, nebo nevyhovění 
uplatněné reklamaci na  vyúčtování 
služeb. I  ve  IV. čtvrtletí 2015 se ČTÚ 
setkal se stížnostmi na  účtování 
servisního poplatku společností M7 
Group S.A. u služeb Skylink a CS Link.

Co se týče přenositelnosti mo
bilního telefonního čísla, došlo 
ke zvýšení počtu stížností účastníků 
v  souvislosti s  ukončením poskyto
vání služeb elektronických komuni
kací společnosti VBC Czech s.r.o. ze 
strany společnosti Vodafone. Kon
covým uživatelům byla nabídnuta 
možnost uzavřít smlouvu se společ
ností Vodafone. Pokud nechtěli kon
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Stížnosti za IV. čtvrtletí 2012, 2013, 2014, 2015

1. Služby elektronických komunikací

2. Radiokomunikační služby

3. Přenositelnost telefonního čísla v
mobilní síti

4. Přenositelnost telefonního čísla v pevné
síti

5. Nezřízení nebo přeložení telefonní
stanice

6. Služba zákaznické podpory
poskytovatele služeb EK

7. Způsob získávání zákazníků ze strany
poskytovatelů a dealerů

8. Příjem TV signálu v souvislosti s
digitalizací vysílání

9. Klamavá reklama

10. Ochrana spotřebitele

11. Univerzální služba

12. Ostatní

Graf č. 3: Stížnosti na služby el. komunikací za IV.Q 2012 až 2015
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Graf č. 4: Poměr počtu stížností k počtu účastníků operátorů
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Stížnosti na služby elektronických komunikací za 
IV. čtvrtletí 2014 až IV. čtvrtletí 2015

Nezřízení služby elektronických
komunikací

Kvalita služby elektronických
komunikací

Účastnické smlouvy

Neposkytování služby
elektronických komunikací v
souladu se smlouvou

Aktivace nevyžádané služby
elektronických komunikací

Nesouhlas s vyúčtováním

Graf č. 2: Stížnosti na služby el. komunikací za IV.Q 2014 až IV.Q 2015
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coví uživatelé přejít ke  společnosti 
Vodafone, ale chtěli si ponechat své 
telefonní číslo, byli nuceni alespoň 
na  přechodnou přejít k  Vodafone 
a  až poté zažádat o  převod mobil
ního telefonního čísla k novému po
skytovateli.

Poštovní služby
Ve  sledovaném období ČTÚ za

znamenal celkem 27 stížností na zá
kladní poštovní služby dle ust. § 3 
zákona o  poštovních službách, což 
je počet stížnosti shodný s předcho
zím obdobím. Z  celkového počtu 
stížností na základní poštovní služby 
bylo 15 vyřízeno ve  prospěch spo
třebitele, u  12 nedošlo k  porušení 
zákona. Z  pohledu jednotlivých zá
kladních služeb si spotřebitelé zda
leka nejčastěji stěžovali na  službu 
dodání doporučených poštovních 
zásilek, a  to v  10 případech. Z  dal
ších zastoupených je třeba zmínit 
například sedm stížností týkajících 
se základních zahraničních poštov
ních služeb, čtyři stížnosti týkající se 
dodání poštovních zásilek do  2 kg, 
po  dvou stížnostech se objevilo 
na  službu dodání poštovních balí
ků do  10 kg a  na  službu dodání pe
něžní částky poštovním poukazem. 
Ve všech těchto případech se jedna
lo o stížnosti na služby České pošty. 

ČTÚ zaznamenal ve  IV. čtvrtletí 
roku 2015 celkem 29 dotazů na  zá
kladní poštovní služby. V  případě 13 
dotazů se tyto týkaly služby dodání 
poštovních balíků do 10 kg, 11 dotazů 
služby dodání doporučených zásilek, 
tři služby dodání poštovních zásilek 
do 2 kg. Po jednom dotazu bylo vzne
seno na  základní zahraniční poštovní 
služby a na službu dodání poštovních 
balíků nad 10 kg podaných v zahraničí. 
V  počtu dotazů týkajících se základ
ních poštovních služeb došlo oproti 
předchozímu čtvrtletí k  více jak dvoj
násobnému nárůstu dotazů.

ČTÚ dále přijal 56 stížností na poš
tovní služby vztahujících se k  základ

ním parametrům poskytování poštov
ních služeb, jako je např. dlouhá čekací 
doba, otevírací doba pošt, dodání poš
tovních zásilek, vyřizování reklamací, 
apod., což oproti předchozímu čtvrt
letí představuje mírný pokles o  5 %. 
Nejvýznamněji je na  celkovém počtu 
těchto stížností zastoupena služba do
dání poštovních zásilek a to v 41 přípa
dech, což představuje 73,2 % z celkové
ho počtu stížností v této kategorii. 

Dotazů vztahujících se k  základ
ním parametrům poskytování poštov
ních služeb ČTÚ zaznamenal celkem 
45, což je oproti předchozímu čtvrtletí 
mírný pokles. I v  této agendě je valná 
většina stížností a  dotazů směřována 
na služby České pošty, s. p, objevují se 
však i stížnosti na ostatní provozovate
le poštovních služeb – ve sledovaném 

období se jednalo o společnosti Gene

ral Logistics Systems, Geis Parcel a PPL. 

Sledována je dále i  kategorie stíž

ností a dotazů na vybrané nepoštovní 

služby (CZECH Point, datové schránky, 

elektronický podpis, služby Poštovní 

spořitelny a  jiné finanční služby), je

jichž řešení však nespadá do  kompe

tence ČTÚ a tato podání jsou postupo

vána příslušným orgánům. Za uplynulé 

čtvrtletí ČTÚ zaznamenal jedinou stíž

nost v této kategorii, která se týkala ne

úplného dokladu o zaplacení za služby 

poskytované Českou poštou. Druhou 

stížnost v této kategorii nebyl ČTÚ pří

slušný řešit, stížnost se týkala provede

ní kalibrace vah používaných Českou 

poštou pro vážení poštovních zásilek.

Stížnosti a dotazy zákazníků na poštovní služby za IV. čtvrtletí 2015
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1. 1 Stížnosti a dotazy na základní služby podle § 3 Zákona o poštovních službách 

2 služba dodání poštovních zásilek do 2 kg 3 2 2 0 4 5 7
3 služba dodání poštovních balíků do 10 kg 13 1 1 0 2 14 15
4 služba dodání peněžní částky poštovním poukazem 0 2 0 0 2 2 2
5 služba dodání doporučených zásilek 11 6 4 0 10 17 21
6 služba dodání cenných zásilek 0 0 1 0 1 0 1
7 služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby 0 0 0 0 0 0 0
8 základní zahraniční poštovní služby 1 4 3 0 7 5 8
9 služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí 1 0 0 0 0 1 1

10 služba mezinárodních odpovědek 0 0 0 0 0 0 0
11 služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku 0 0 1 0 1 0 1
12 služba dodání tiskovinového pytle 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 29 15 12 0 27 44 56
2. 13 Stížnosti a dotazy na poštovní služby *)

14 dlouhé čekací doby 2 1 0 0 1 3 3
15 otevírací doba pošt 3 1 1 0 2 4 5
16 změna ukládací pošty 3 2 0 0 2 5 5
17 dodání poštovních zásilek 12 23 18 0 41 35 53
18 vyřizování reklamací 20 3 4 0 7 23 27
19 porušení poštovního tajemství 0 1 0 0 1 1 1
20 poštovní zásilky do/ze zahraničí 0 1 0 0 1 1 1
21 doručování úředních písemností 2 0 1 0 1 2 3
22 žádosti o informace 3 0 0 0 0 3 3

CELKEM 45 32 24 0 56 77 101
3. 23 Stížnosti a dotazy na vybrané nepoštovní služby 

24 Czech POINT 0 0 0 0 0 0 0
25 datové schránky 0 0 0 0 0 0 0
26 elektronický podpis 0 0 0 0 0 0 0
27 Poštovní spořitelna a ostatní finanční služby 0 0 0 0 0 0 0
28 ostatní služby 1 0 1 1 1 2 3

CELKEM 1 0 1 1 1 2 3
SOUČET STÍŽNOSTÍ A DOTAZŮ NA POŠTOVNÍ A VYBRANÉ NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY 46 32 25 1 57 79 104
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Tabulka č. 3: Stížnosti a dotazy zákazníků na poštovní služby za IV.Q 2015
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