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Fér a nefér praktiky

ČTÚ zveřejnil 20. prosince 2013 Obecná pravidla a doporučeni pro využívání řízení datového provozu při poskytování služby přístupu k síti
internet. Dokument připravil v souladu s Opatřením č. 7 Státní politiky
v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální
ekonomice. ČTÚ očekává, že jednotliví poskytovatelé budou pravidla
a doporučení respektovat a řídit se jimi při poskytování služby přístupu
k síti internet.

Aukce kmitočtů
Schválením dohody všech vítězných účastníků o rozdělení úseků rádiového spektra (abstraktních bloků) skončila aukce kmitočtů pro sítě
LTE. Po uzavření elektronické aukční fáze vyzval ČTÚ vítězné uchazeče k předložení dohody o rozdělení jimi získaných rádiových kmitočtů
v jednotlivých kmitočtových pásmech. Společnou dohodu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., a Vodafone Czech Republic a.s., předložily úřadu v závěru stanovené doby,
dne 19. prosince 2013. ČTÚ ji posoudil a vzhledem k tomu, že naplňuje
princip maximální celistvosti přídělů rádiových kmitočtů, ji přijal. V další
fázi výběrového řízení úřad rozhodl o zamítnutí žádostí o rádiové kmitočty neúspěšných účastníků výběrového řízení. Následně vyzve vítězné uchazeče k zaplacení ceny jimi získaných kmitočtů a po provedené
úhradě jim vydá rozhodnutí o udělení přídělu rádiových kmitočtů.

Milionová pokuta pro UPC
ČTÚ uložil společnosti UPC Česká republika, s.r.o., pokutu jeden milion korun za užití klamavé obchodní praktiky. Sankcionovaný subjekt
od září 2011 do září 2012 nabízel balíčky svých produktů s uvedením
slibu „jedinečná cena, která platí napořád“, přičemž od 1. ledna 2013 je
přestal účtovat v původních garantovaných cenách. Jde o jednu z nejvyšších pokut uloženou ČTÚ podnikateli v elektronických komunikacích
za správní delikt v oblasti ochrany spotřebitele.
především hodnocení jejich férovosti.
Za neférová ujednání či praktiky byly
označeny jak ty praktiky a ujednání,
která jsou v přímém rozporu s právními předpisy (a které ČTÚ postihuje
v rámci svých zákonem stanovených
kompetencí), tak i ty, které v rozporu
s žádným právním předpisem nejsou,
avšak ze své podstaty nejsou k účast-

níkům vždy vstřícné či jsou pro ně nevýhodné.
Dokument se ovšem neomezuje pouze na praktiky neférové, ale uvádí i varianty spotřebitelsky příznivé, čímž chce ČTÚ
zároveň motivovat poskytovatele služeb
k úpravě smluvních podmínek ve směru
naznačeném v Doporučeních ČTÚ.
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ČTÚ zveřejnil na přelomu roku materiál „Doporučení Českého telekomunikačního úřadu k návrhům smluv
o poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací“.
Tento materiál popisuje a hodnotí
ustanovení, která používají poskytovatelé služeb elektronických komunikací ve smlouvách a obchodních
podmínkách.
Při zpracování tohoto doporučení úřad využil zejména poznatky
získané z analýzy smluvních dokumentů všech tří největších českých
operátorů a dalších více než
čtyřiceti poskytovatelů služeb, kteří působí na území
České republiky.
Základním
parametrem
pro posouzení konkrétních smluvních ujednání nebyl primárně jejich
soulad či nesoulad se zákonem, ale

Řízení datového provozu

Situace na trhu elektronických komunikací
skou unii, u kterých zákazník zůstane i nadále klientem operátora.
Zákazníci, kteří u společnosti Telefónica využívají služby digitální televize O2 TV s tarifem O2 TV Start, budou mít v rámci prodloužené
krátkodobé marketingové akce
do 30. ledna 2014 k dispozici programy NOVA HD, ČT4 HD a ČT HD.
Telefónica prodloužila do 31. ledna 2014 speciální regionální nabídku
Internet Bundle s autoprolongací.

Společnost T-Mobile upravila
k 1. prosinci 2013 tarify z řady
S námi1 o možnost navýšení rychlosti stahovaných dat po překročení
FUP limitu. Zákazník si po vyčerpání
dat může nechat navýšit datový limit o 100 MB za 99 Kč pro všechny
tarify z řady S námi nebo o 300 MB
za 199 Kč pro tarify S námi 590,
S námi 790, popřípadě o 1 GB
za 199 Kč pro tarif S námi 1490.
Podle ceníku platného od 1. prosince 2013 společnost T-Mobile
upozornila na možnost výběru poskytovatele roamingových služeb
(hlas, SMS a data) v Evropské unii dle
vlastního výběru, a to od 1. července
2014. Zákazníci si budou moci zvolit
poskytovatele roamingových služeb
v Evropské unii nezávisle na poskytovateli vnitrostátních mobilních
služeb, bude-li takový poskytovatel
existovat. Tato služba se nevztahuje
na hovory, SMS a data mimo Evrop1 Jde o tarify S námi 390, S námi 590, S námi
790 a S námi 1490.

Společnost Vodafone spustila
od 10. prosince 2013 provoz sítě LTE
na kmitočtech v pásmu 900 MHz
v oblasti Litoměřicka, severní části
Plzeňského kraje a části Liberecka.
K uvedeným oblastem se od 17. prosince 2013 přidaly další lokality
v Karlovarském, Libereckém, Ústeckém, Plzeňském a Středočeském kraji. Zákazníci společnosti Vodafone
mohou tak využít rychlý mobilní internet, který ve venkovských oblastech využívá pokrytí technologií LTE
900 MHz a ve městech technologii
3G sítě. Síť rychlého internetu je
zpřístupněna všem zákazníkům společnosti Vodafone, kteří se nacházejí
na pokrytém území, disponují vlastní LTE SIM kartou a mobilním zařízením, které technologii rychlého internetu podporuje, a současně
využívají datové služby společnosti
Vodafone. Teoretická maximální
rychlost stahování se pohybuje
na úrovni 20 Mbit/s.
V průběhu prosince 2013 přišla společnost Vodafone s nabídkou datového tarifu s 50% slevou
na Mobilní připojení 4 GB a Mobilní
připojení 10 GB. Nárok na slevu má
každý zákazník společnosti Vodafone, který je již vlastníkem minimálně
jedné SIM karty společnosti Vodafone a současně se zavázal k minimálnímu měsíčnímu plnění ve výši
249 Kč po dobu dvou let. V případě

Mobilního připojení 4 GB zaplatí zákazník za druhou datovou SIM
kartu 268,22 Kč/měsíc místo standardní ceny 536,43 Kč/měsíc, za druhou datovou SIM kartu u Mobilního připojení 10 GB zákazník zaplatí
504,17 Kč/měsíc místo standardní
ceny 1 008,33 Kč/měsíc.

Společnost UPC nabídla novým
zákazníkům v rámci akční nabídky
platné v průběhu prosince 2013 cenová zvýhodnění na služby digitální
televize Klasik+, Komfort+ a Mini. Nabídka platí pro on-line objednávky se
závazkem využívání služby po dobu
12 měsíců. U služby Klasik+ budou
zákazníci platit měsíční cenu 200 Kč
namísto standardních 400,57 Kč
a mohou získat zdarma jeden z balíčků Sport, Relax nebo Darwin. V rámci
tohoto tarifu lze využívat více než 50
českých a slovenských programů
včetně 12 HD programů. U služby
Komfort+ zaplatí zákazníci v rámci
této akční nabídky měsíčně 379 Kč
namísto standardní ceny 578,49 Kč
a po tuto dobu mohou využívat více
než 100 programů včetně 22 HD programů. Zákazníci, kteří si v rámci akční nabídky on-line objednali službu
digitální televize Mini, budou trvale
platit za tuto službu měsíční cenu
154 Kč namísto standardní ceny
221,64 Kč a budou moci v rámci této
služby sledovat více než 20 českých
programů včetně sedmi HD programů. Cena za připojení služby je v případě on-line objednávky 1 Kč namísto původních 99 Kč.
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Správa rádiového spektra
ČTÚ předložil 4. prosince 2013 k veřejné konzultaci návrh nového vydání
části plánu využití spektra č. PV-P/9/
XX.2013-Y pro kmitočtové pásmo 39,5–
43,5 GHz. Cílem navržených úprav je
zpřístupnění části pásma 40,5–43,5 GHz
pro zavádění vysokokapacitních pevných spojů typu bod–bod. Ke zpřístupnění pásma přistupuje úřad zejména
v souvislosti s potřebou zavádění vy-
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sokokapacitních mikrovlnných spojů,
které se uplatní během dalšího rozvoje infrastruktury mobilních sítí 3G/3G+
a nástupu mobilních sítí 4G.
Dne 9. prosince 2013 zveřejnil ČTÚ
do veřejné diskuse návrh Strategie
správy spektra, jejíž zpracování vycházelo ze Státní politiky Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice. Úřad v návrhu Strategie předkládá
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odborné i široké veřejnosti informace
o hlavních záměrech ve správě rádiového spektra s ohledem na jeho účelné a efektivní využívání a s akcentem
na hlavní priority státní politiky, mezi
něž patří zpřístupnění dalších pásem
pro vysokorychlostní přístup k internetu, umožnění inovace v oblasti služeb
a technologií a zajištění rovného přístupu uživatelů ke spektru.
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Virtuální operátoři
RWE Mobil

Začátkem prosince 2013 začal
nabízet mobilní služby prostřednictvím sítě společnosti T-Mobile nový
virtuální operátor RWE Mobil elektrárenské a plynárenské společnosti
RWE. Operátor nabízí tarif RWE NABITO s měsíční cenou ve výši 25 Kč.
Za volání do vlastní „sítě“ zákazník
zaplatí 1,30 Kč/minutu a za hovor
do ostatních pevných a mobilních
sítí v rámci ČR zaplatí 2,30 Kč/minutu. Jedna SMS do všech sítí v rámci
ČR stojí 1,30 Kč. Hovory jsou po první minutě účtovány po 30 sekundách (tarifikace 60+30). K tarifu si lze
dokoupit internet na den za cenu
25 Kč s datovým limitem 25 MB, popřípadě internet na měsíc za 100 Kč
s datovým limitem 100 MB.

Vodafone – Oskarta

Od 2. prosince 2013 začala společnost Vodafone nabízet mobilní služby
prostřednictvím vlastní značky Oskarta.
Nabízí předplacenou službu s voláním
do všech sítí v rámci ČR za 2 Kč/minutu.
Hovory jsou po první minutě účtovány
po sekundách (tarifikace 60+1). Za jednu SMS do všech sítí v rámci ČR zaplatí
zákazník 1,50 Kč. K tarifu mají zákazní-

ci do 31. května 2014 přednastavenou
službu „Internet na den“ s datovým limitem 500 kB/den.1 Vedle toho si mohou
zákazníci dokoupit „Internet na týden“
v hodnotě 49 Kč/7 dní s objemem dat
60 MB,2 popřípadě „Internet na měsíc“
v hodnotě 149 Kč/měsíc s datovým limitem 200 MB.3 Po vyčerpání nastaveného objemu dat se rychlost internetu
u všech tarifů sníží na 20 kbit/s.

MOBIL.CZ

Virtuální operátor MOBIL.CZ nabízí od 12. prosince 2013 do 31. března 2014 svým zákazníkům sníženou
cenu za volání do všech pevných
a mobilních sítí v rámci ČR. Operátor
nahradil původní sazbu 2,50 Kč/minutu sazbou 2,20 Kč/minutu. Sazba
za jednu minutu hovoru se účtuje
první minuta celá, dále je účtování
po vteřinách (tarifikace 60+1).

Air Telecom

Společnost Air Telecom přišla
s vánoční nabídkou pro nové zákaz1 Od 1. června 2014 bude tato služba nahrazena novým tarifem „Internet jak je třeba“ s cenou 1 Kč/1 MB.
2 V případě nedostatečného kreditu v daném období si lze kdykoliv obnovit objem dat
60 MB za 39 Kč.
3 V případě nedostatečného kreditu v daném
období si lze kdykoliv obnovit objem dat 200
MB za 99 Kč.

níky. Každý nový zákazník, který si
do 31. prosince 2013 vybere jeden
ze šesti mobilních tarifů 4 a zároveň
uzavře se společností Air Telecom
smlouvu na 24 měsíců, obdrží navíc bonus v podobě volných minut,
SMS nebo dat pro internet v mobilu,
a to po celou dobu trvání smlouvy. V případě tarifu AIR Junior a AIR
Relax zákazník navíc obdrží datový
balíček s limitem 50 MB, v případě
tarifu AIR Mini zákazník obdrží navíc
20 volných SMS do všech sítí v rámci
ČR, v případě tarifu AIR Max obdrží
navíc 50 volných minut a 50 volných
SMS ve vlastní „síti“, v případě tarifu
AIR Max Plus zákazník obdrží navíc
100 volných minut a 100 volných
SMS ve vlastní „síti“ a v případě tarifu AIR Unlimited zákazník obdrží
datový balíček s limitem 200 MB.
Vedle mobilních služeb nabízí
společnost Air Telecom i bonus pro
zájemce o mobilní internet. Každý
nový zákazník, který si zakoupí službu Mobilní internet 8 GB se závazkem na 24 měsíců, získá po dobu
šesti měsíců na tuto službu slevu
ve výši 25 %. Zákazník tak po dobu
šesti měsíců místo 289 Kč/měsíc zaplatí 217 Kč/měsíc.

4 Jedná se o tarify AIR Junior, AIR Mini, AIR
Relax, AIR Max, AIR Max Plus, AIR Unlimited.

Telekomunikační regulace v EU
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na rok 2014 a zvolila předsedkyni BEREC
pro rok 2015 Fátimu Barros z portugalského ANACOMu, která bude současně místopředsedkyní na rok 2014. Dále
zvolila tři místopředsedy BEREC pro rok
2014. Rovněž byly projednány informace
o chystaném přezkumu organizačního
řádu Rady regulátorů na rok 2014. Řídící
výbor (Management Committee) seznámil účastníky o náboru pracovníků pro
administrativní činnost Kanceláře BEREC
a o nástupu nového administrativního
ředitele Kanceláře BEREC. Byla předložena zpráva o účetnictví kanceláře BEREC
za rok 2013 a proběhla příprava jednotné
pozice pro jednání o nařízení „Connected Continent“ jak s Evropskou komisí,
tak s výbory Evropského parlamentu.
•
Ve dnech 11. – 12. prosince 2013
se v Bruselu konalo 46. zasedání Vý-
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boru pro rádiové spektrum (RSC).
Hlavními tématy jednání byl stav
implementace harmonizačních rozhodnutí členskými státy, úvodní
návrh mandátů Evropské komise
pro CEPT k přípravě technických
řešení harmonizace pásem 1,5 GHz
a 2,3 GHz pro vysokorychlostní bezdrátové komunikace, otázky harmonizace provozu zařízení PMSE
(zejména charakteru bezdrátových
mikrofonů) v duplexní mezeře pásma 800 MHz a v pásmu 1800 MHz
a další harmonizace užití rádiového
spektra zařízeními krátkého dosahu.
Součástí jednání byla diskuse k registru spektra, požadavky na členské státy k poskytnutí dat pro registr a průběžná informace CEPT
k budoucímu uspořádání pásma
700 MHz.
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Dne 13. prosince 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno Prováděcí rozhodnutí Komise ze
dne 11. prosince 2013, kterým se
mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro
zařízení krátkého dosahu a zrušuje
rozhodnutí 2005/928/ES. Z rozhodnutí vyplývá, že nejpozději do 1. září
2014 podají členské státy Komisi zprávu o jeho provádění, zároveň se zrušuje Rozhodnutí 2005/928/ES a Příloha
rozhodnutí 2006/771/ES se nahrazuje
zněním uvedeným v příloze nového
rozhodnutí.
•
V Budapešti se ve dnech 4. – 6. prosince 2013 konalo 17. společné zasedání
IRG/BEREC. Rada regulátorů (Board of Regulators) projednala výsledky veřejné
konzultace k Pracovnímu plánu BEREC

Analýzy trhů
Trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
ČTÚ zveřejnil dne 17. prosince
2013 výzvu k uplatnění připomínek
k návrhu opatření obecné povahy
analýzy trhu č. A/1/XX.2013-YY, trhu
č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti
v pevném místě. Připomínky k návrhu analýzy bylo možné uplatnit
do jednoho měsíce ode dne uveřejnění této výzvy.

Trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
Veřejná konzultace návrhu rozhodnutí o ceně pro společnost Telefónica Czech Republic, a.s. na základě analýzy relevantního trhu č. 2
skončila dne 9. prosince 2013. Připomínky k návrhu rozhodnutí uplatnila
společnost Telefónica Czech Republic, a.s. a stanovisko zaslal Pavel Štěpánek ze společnosti LIVE TELECOM
a.s. ČTÚ zveřejnil vypořádání těchto
připomínek včetně sdělení o výsledku veřejné konzultace dne 23. prosince 2013.
Následná veřejná konzultace
návrhu rozhodnutí o uložení povinností pro společnost Telefónica
Czech Republic, a.s. na základě analýzy relevantního trhu č. 2 skončila
dne 11. prosince 2013. Připomínky
k návrhu rozhodnutí uplatnil jeden
subjekt, a to společnost Telefóni-

ca Czech Republic, a.s. ČTÚ zveřejnil vypořádání těchto připomínek
včetně sdělení o výsledku veřejné
konzultace dne 23. prosince 2013.
Rada ČTÚ vydala dne 13. prosince
2013 rozhodnutí č. SMP/2/12.2013-4,
kterým stanovila společnost Telefónica Czech Republic, a.s. podnikem
s významnou tržní silou na relevantním trhu č. 2. Rozhodnutí bylo doručeno společnosti Telefónica Czech
Republic, a.s. dne 11. prosince 2013.
Dne 11. prosince 2013 skončila
veřejná konzultace návrhu rozhodnutí o uložení povinností společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
ČTÚ v rámci veřejné konzultace obdržel připomínky pouze od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.,
jejichž vypořádání zveřejnil 23. prosince 2013.

komunikačního věstníku, kterou vydal dne 13. prosince 2013. Opatření
obecné povahy nabylo účinnosti
patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. ČTÚ bude pokračovat zahájením
správních řízení ve věci stanovení
podniků s významnou tržní silou
(rozhodnutí SMP) a následně zahájením správních řízení ve věci uložení
povinností podnikům s významnou
tržní silou (rozhodnutí REM) a uložení povinnosti související s regulací
cen podnikům s významnou tržní
silou (rozhodnutí CEN).

Trh č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných
telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě a trh č. 7 - ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných
mobilních telefonních sítích

ČTÚ vypořádal připomínky došlé
v rámci veřejné konzultace návrhu
opatření obecné povahy Analýza trhu
č. A/6/XX.2013-YY, trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté
nebo vyhrazené kapacity. Připomínky v rámci veřejné konzultace uplatnily tři subjekty. Tabulku vypořádání
připomínek včetně sdělení o výsledku veřejné konzultace zveřejnil ČTÚ
na svých internetových stránkách dne
6. prosince 2013. Na základě uplatněných připomínek upraví ČTÚ návrh
analýzy relevantního trhu č. 6, který
následně zašle k vyjádření ÚOHS.

ČTÚ zveřejnil opatření obecné
povahy Analýza trhu č. A/3/12.20138, trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných
telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě a Analýza trhu č.
A/7/12.2013-9, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních
telefonních sítích v částce 20 Tele-
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Legislativní změny
Dne 31. prosince 2013 byla
v částce 177 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 462/2013 Sb.,
o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv,
na uchovávání a poskytování
provozních a lokalizačních údajů
a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné
telefonní služby.
Vyhláška v souladu s § 97 odst.
7 zákona o elektronických komunikacích stanovuje výši a způsob
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úhrady efektivně vynaložených
nákladů na zřízení a zabezpečení
rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních
a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní
služby, přičemž v tomto nahrazuje
dosavadní vyhlášku č. 486/2005 Sb.
Vyhláška č. 462/2013 Sb. reflektuje změny právní úpravy a ekonomické dopady zejména vyhláš-
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Trh č. 6 – velkoobchodní koncové
segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii
použitou k zajištění pronajaté
nebo vyhrazené kapacity

ky č. 357/2012 Sb., o uchovávání,
předávání a likvidaci provozních
a lokalizačních údajů a prověřuje
současné náklady na poskytování
provozních a lokalizačních údajů
a informací z databáze účastníků
veřejně dostupné telefonní služby
a dále promítá dosavadní zkušenosti z praxe týkající se zejména
dokládání vyúčtování úhrady nákladů či zpřesnění výpočtu nákladů
při zohlednění existence automatizovaného zpracovávání žádostí
o poskytování informací.
Tato vyhláška nabyla účinnosti
dnem 1. ledna 2014.
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ČTÚ v prosinci zkontroloval…

Přehled kontrolní činnosti při výkonu státní kontroly elektronických komunikací za měsíc prosinec 2013

1.
2.
3.
4.

činnosti

Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK)
Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK)
Výkon komunikační činnosti bez osvědčení
Dodržování podmínek všeobecných oprávnění
a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
b) k poskytování služeb elektronických komunikací
c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových zařízení)

5. Kontrola rádiových kmitočtů
a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání

CELKEM

20
0
0
20
10

2
16
0
0
16
18
5

3
18
0
0
18
17
5

0

10

9

95

10

3

3

0

0

0
0
0
7207
3
13
0

0
0
0
6814
1
22
0

110

0
0
57
6
9

0

0
0

0

0
0
0

568
0
6
0

5298
0
4
0

0

0

0

0

0

0
0

6786
5
18
14

561
1

5293
1

6884

568

5298

10

2

7186
5
19
14

177

32

7276

*) 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.
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b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb
6. Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání)
a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání
b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání
7. Rozhodování účastnických sporů
a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu
b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby
ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové)
baa) přístupu k datovým službám s vyjádřenou cenou poskytovaným na síti
Internet nebo na jiných datových sítích (Dialer)
c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění)
d) ostatní
8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK
9. Ostatní

21
43
1
57

Rozhodnuto
ve prospěch
poskytovatele

Druh

Počet
Počet Počet
výzev k
zaháj. vyd.
odstranění
)
SŘ
rozh.*
Celkově Z toho nedostatků

účastníka

Počet osvědčení
nebo kontrol

…zapracování
podmínek
„Opatření
obecné
povahy
č.
OOP/10/10.2012-12“
do smluvních podmínek poskytovatelů služeb elektronických
komunikací – kontrola prověřovala, zda subjekty, které oznámily
poskytování veřejně dostupné telefonní služby, plní podmínky pro
přenos telefonních čísel vyplývající
z výše uvedeného opatření obecné povahy. Úřad provedl kontrolu
u všech oznámených poskytovatelů služeb, tj. celkem u 597 subjektů.
Následně zahájí správní řízení se
všemi poskytovateli služeb, kteří
svou povinnost nesplnili.
Spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí – při kontrole
u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení v rámci
spolupráce ČTÚ s ČOI byl v Litvínově, v Jablonci nad Nisou a v obci
Hrob na Teplicku zjištěn prodej
rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmu 31 MHz, 45 MHz
a 49 MHz. Taková rádiová zařízení
nelze v České republice provozovat
bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Dále
byl zjištěn prodej bezdrátových
zvonků pracujících v pásmech 308
až 313 MHz vyhrazeném v ČR pro
Ministerstvo obrany. Zjištěné
závady řeší ve své kompetenci
ČOI.
Uložené pokuty
Kontrola poštovních služeb
– ČTÚ v prosinci 2013 prověřoval 12 stížností týkajících se
především dodávání poštov3
20 009 000
18
303 000
ních zásilek, vyřizování rekla0
0
0
0
mací a dodržování deklarované
18
303 000
17
146 000
otevírací doby pro veřejnost.
5
80 000
9
35 000
V rámci 25 kontrol ČTÚ ověřo3
31 000
val dodržení zákonné povin0
0
nosti provozovatele poštov0
0
0
0
ních služeb zveřejnit změnu
poštovních podmínek nejméně
30 dnů před nabytím účinnosti
této změny v každé své provo19
96 000
zovně a způsobem umožňují12
98 000
cím dálkový přístup.
69 20 652 000
výše v Kč

…zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací
nebo provozování radiokomunikačních služeb – ČTÚ provedl celkem 95 místních šetření, z toho 23
případů rušení veřejných mobilních
sítí a 15 případů rušení meteorologických radarů V 10 případech vydal výzvu k odstranění rušení. Jako
zdroje rušení byly identifikovány
zejména wifi zařízení provozovaná
na kmitočtech meteorologických
radarů, závady aktivních televizních
antén, telefonní přístroje DECT neurčené pro provoz v EU, opakovače GSM, vyzařování měničů výtahů
a neodborně provedené instalace
antén a rozvodů pro televizní přijímače.
…dostupnost GSM signálu v souvislosti s rozmístěním veřejných
telefonních automatů – v prosinci
2013 dokončil ČTÚ kontrolu dostupnosti signálu v obcích do 4 999 obyvatel. Takto získané údaje pomohou
při aktualizaci rozhodnutí o uložení
povinnosti poskytovat dílčí univerzální službu (veřejných telefonních
automatů). Kontrola ukázala, že signál dvou či více operátorů nebyl dostupný celkem ve 46 obcích.

počet

…výkon komunikačních činnosti bez oprávnění – ve sledovaném
období ČTÚ zjistil v jednom případě výkon komunikační činnosti bez
oprávnění. Úřad zahájí s uvedeným
poskytovatelem správní řízení.
…dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů – ČTÚ provedl
devět kontrol, týkajících se převážně
dodržování stanovených podmínek
provozovateli VKV FM vysílačů. Následně vydal výzvy k odstranění nedostatků a zahájí správní řízení.
…dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VOR/12/09.2010-12 k využívání rádiových kmitočtů a provozování
přístrojů pro širokopásmový
přenos dat v pásmech 2,4 GHz až
66 GHz – ČTÚ provedl 57 kontrol, při
nichž u 20 subjektů zjistil porušení
podmínek. ČTÚ příslušné subjekty vyzval k odstranění zjištěných nedostatků a zahájí ve věci správní řízení.
…využívání rádiových kmitočtů bez
oprávnění – ČTÚ provedl celkem
šest kontrol zaměřených na subjekty, kterým skončila platnost individuálních oprávnění. V pěti případech zjistil využívání kmitočtů bez
oprávnění a zahájil proto správní
řízení.

ČTÚ na straně spotřebitele
V průběhu prosince 2013:
  ČTÚ zahájil 7207 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.
  ČTÚ vydal 6814 rozhodnutí ve věci,
  z toho 6786 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení
ceny za služby).

Spory mezi podnikateli v el. komunikacích
ČTÚ v prosinci 2013 zahájil řízení
na návrh Air Telecom, a.s., proti odpůrci ČD-Telematica, a.s., ve věci (i) sporu
o uložení povinností ponechat připojení zákazníků navrhovatele od 1. 1. 2014
do 31. 3. 2014 v síti odpůrce na základě
uzavřené rámcové smlouvy a (ii) nařízení předběžného opatření, uložení
povinnosti ponechat připojení zákazníků navrhovatele od 1. 1. 2014 do 31. 3.

2014 v síti odpůrce na základě uzavřené rámcové smlouvy. Návrhu na předběžné opatření ČTÚ vyhověl.
K novému projednání byl po zrušení prvostupňového rozhodnutí vrácen spor navrhovatele Telefonuji, s.r.o.,
proti odpůrci Voinet, s.r.o., o plnění
povinnosti uhradit cenu za poskytnuté
služby elektronických komunikací.

12 / 2013

Poštovní služby
Česká pošta s.p., jakožto držitel poštovní licence, předložila ČTÚ v souladu
s § 33a odst. 4 zákona č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách - dále jen „ZoPS“) dne 4. září
2013 návrh na úpravu pravidel pro vedení oddělené evidence nákladů a výnosů. Dne 13. prosince 2013 ČTÚ vydal
rozhodnutí, kterým předložená pravidla schválil.
Povinnost průběžného vedení oddělené evidence nákladů spojených
s provozováním jednotlivých služeb,
na něž se vztahuje poštovní povinnost, byla držiteli poštovní licence uložena již novelou ZoPS č. 95/2005 Sb.
(§ 33 odst. 5). Novela ZoPS č. 221/2012
Sb. v § 33a tuto povinnost tedy nezavádí zcela nově, ale definuje účel, pro
který se oddělená evidence nákladů
a výnosů vede. Uvedená právní úprava
vychází z článku 14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES.
Z ustanovení § 33a ZoPS vyplývá,
že Česká pošta s.p. je povinna vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů
spojených s poskytováním jednotli-
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vých základních služeb, které jsou obsaženy v její poštovní licenci, a ostatních služeb tak, aby byly zajištěny
podklady pro výpočet čistých nákladů pro jednotlivé základní služby, pro
regulaci cen základních služeb a pro
prokázání skutečnosti, že nedochází
ke křížovému financování mezi základními službami. Aby oddělená evidence
naplňovala zákonem definovaný účel,
bylo nutné doplnit pravidla pro její vedení.
V prosinci 2013 nabyla právní moci
čtyři rozhodnutí o udělení pokuty
České poště. Týkaly se nesprávného
postupu České pošty v roce 2012 při
dodávání dvou obyčejných zásilek,
dvou cenných balíků, dvou doporučených zásilek a jednoho cenného psaní.
Všech sedm poštovních zásilek Česká
pošta uložila bez toho, že by nejprve
vykonala povinný pokus o jejich dodání v místě bydliště adresáta. Obyčejné zásilky nebyly adresátovi dodány
z toho důvodu, že se Česká pošta domnívala, že u tohoto druhu poštovních
zásilek má adresát sjednánu tzv. odnášku. Ta se však týkala pouze balíků.
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Cenové kalkulačky
ČTÚ v Měsíční monitorovací zprávě
za listopad 2013 (na str. 8) informoval,
že při průběžné kontrole plnění akreditačních kritérií cenové kalkulačky Tarifomat shledal nesoulad s plněním některých akreditačních kritérií a vyzval
provozovatele k nápravě. Konkrétně
ČTÚ provozovateli cenové kalkulačky
vytýkal nutnost zadávat telefonní číslo
před samotnou možností kalkulačku
využít a také chybějící odkazy na všeobecné obchodní podmínky srovnávaných operátorů. Protože náprava ze
strany provozovatele trvala delší než
určenou dobu, odstranil Tarifomat
v souladu s uzavřenou smlouvou přechodně ze stránek cenové kalkulačky
logo akreditace a ČTÚ o této skutečnosti informoval na svých webových
stránkách. V průběhu prosince došlo
ze strany Tarifomatu k požadované nápravě, tedy k odstranění nutnosti zadávat telefonní číslo a doplnění odkazů na všeobecné obchodní podmínky
a cenová kalkulačka tak plní všechny
podmínky vyplývající ze smlouvy.
ČTÚ v průběhu prosince 2013
ve spolupráci s technickým auditorem dokončil akreditaci cenové
kalkulačky Tarifon. Akreditaci na příští rok získala služba mobilní volání,
která úspěšně splnila všechna akreditační kritéria. K podpisu smlouvy
mezi ČTÚ a Tarifonem by mělo dojít
počátkem ledna 2014.

Univerzální služba
Dne 6. prosince 2013 skončila veřejná konzultace záměru uložit v rámci
univerzální služby povinnost umožnit
osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona
o elektronických komunikacích (ZEK)
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 („zvláštní ceny“) podle § 38 odst. 3 ZEK. ČTÚ
v rámci veřejné konzultace obdržel připomínky pouze od společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., jejichž vypořádání zveřejnil dne 23. prosince 2013.
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Plán činnosti Českého telekomunikačního úřadu pro rok 2014
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) připravil a veřejnosti předkládá
plán hlavních úkolů pro rok 2014. Plán činnosti na rok 2014 schválila Rada ČTÚ na svém zasedání dne 15. ledna.

TÉMA MĚSÍCE

P
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mobilních operátorů, a to i v předstihu před stanovenými rozvojovými
kritérii, resp. v aukci přijatými závazky. Z pohledu regulátora i koncových uživatelů bude jistě významné
i včasné zveřejnění velkoobchodních nabídek 4G služeb ze strany
LTE operátorů a jejich zodpovědný
přístup k jednáním o možném vstupu dalších poskytovatelů 4G služeb
na trh.
ČTÚ očekává v letošním roce
zvýšení aktivit operátorů při budování moderních NGA přístupových
sítí, založených zejména na optické
infrastruktuře.
Poštovní trh vstupuje do druhého roku od dokončení liberalizace jeho prostředí. Úřad očekává, že
Česká pošta, s. p., jako určený držitel
poštovní licence zajistí potřebnou
úroveň dostupnosti a kvality základních poštovních služeb pro všechny
uživatele.
Pro rozvoj konkurenčního prostředí považuje ČTÚ za významný
aspekt korektní a rychlý průběh jednání o přístupu k prvkům poštovní
infrastruktury držitele poštovní licence ve prospěch ostatních soutěžitelů na poštovním trhu.
S ohledem na předpokládaný vývoj stavu trhu elektronických
komunikací a poštovních služeb
a v souladu s právním rámcem stanovil ČTÚ pro letošní rok dále uvedené úkoly.

Rozvoj hospodářské soutěže
Analýzy relevantních trhů
Základním úkolem ČTÚ je dokončit v průběhu letošního roku třetí
cyklus analýz relevantních trhů. Poté,
co byly na konci loňského roku vydány formou opatření obecné povahy
analýzy velkoobchodních relevantních trhů č. 2 (originace volání v pevném místě), trhu č. 3 (terminace volání
v pevném místě) a trhu č. 7 (terminace
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Inovace a sítě nové generace
Rozvoj LTE sítí
V návaznosti na ukončenou
aukční fázi vydá ČTÚ rozhodnutí
o přídělech rádiových kmitočtů vítězným žadatelům a dokončí tak
výběrové řízení na kmitočty pro
mobilní sítě 4. generace. Následně
bude sledovat plnění stanovených
podmínek pro budování sítí, včetně
závazků pro pokrývání území a poskytnutí velkoobchodní nabídky 4G
mobilních služeb.
V průběhu roku 2014 ČTÚ rovněž
navrhne postup přidělení kmitočtů
z pásem 1800 MHz a nepárové části
pásma 2600 MHz, které nebyly vysoutěženy v rámci aukce. V případě
zájmu o tyto kmitočty provede ČTÚ
výběrové řízení v průběhu tohoto
roku.
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ři stanovení hlavních úkolů
a činností v roce 2014 vycházel
ČTÚ především z následujících
předpokladů:
Činnost ČTÚ musí směřovat i nadále především k vytváření podmínek pro další rozvoj hospodářské
soutěže na trzích elektronických
komunikací i liberalizovaném trhu
poštovních služeb, k podpoře technologické inovace, včetně podpory budování fixních i mobilních sítí
nové generace, stejně jako k ochraně spotřebitelů.
Záměrem ČTÚ je se stejně aktivně jako v loňském roce zapojit
do projednávání návrhů Evropské
komise směřujících ke změnám
v evropském regulačním rámci pro
elektronické komunikace.
Tyto očekávané změny evropské
a následně i národní legislativy, stejně jako další závěry přijaté na mezinárodní úrovni, včetně společných
pozic sdružení evropských regulátorů BEREC a ERGP, zohlední ČTÚ
v připravovaném návrhu strategie
výkonu regulace, kontroly a ochrany
spotřebitelů pro roky 2015 až 2018.
Na trhu elektronických komunikací ČTÚ očekává především pokračující rozvoj soutěže na mobilním
trhu uváděním atraktivních cenových nabídek s vysokou kvalitou
služeb, poskytovaných za férových
podmínek. K tomu by mělo přispět
i pokračování pozitivního trendu
zahájeného komerčně ujednanými
vstupy mobilních virtuálních operátorů na trh v loňském roce.
K dalšímu rozvoji v oblasti mobilních služeb, ale i infrastrukturní
soutěži při poskytování datových
služeb (především přístupu k internetu), přispěje podle názoru ČTÚ
urychlený rozvoj nových mobilních
sítí 4. generace (LTE) a rychle se zvyšující nabídka mobilních datových
služeb. V této souvislosti ČTÚ očekává významnou aktivitu všech tří

volání v mobilních sítích), ČTÚ dokončí již zahájená navazující správní řízení o stanovení podniků s významnou
tržní silou a o uložení příslušných nápravných opatření.
Vedle toho bude pokračovat proces přípravy veřejných konzultací
a workshopů k návrhům zbylých analýz relevantních trhů. Jedná se o maloobchodní trh č. 1 (přístup k síti v pevném místě), a velkoobchodní trhy č.
4 (přístup k fyzické infrastruktuře), č. 5
(služby širokopásmového přístupu) a č.
6 (koncové úseky pronajatých okruhů).
Záměrem ČTÚ je ještě v tomto roce
na základě dokončených analýz stanovit na všech trzích podniky s významnou tržní silou a uložit, popř.
zahájit s nimi řízení o uložení příslušných nápravných opatření.
Významnou aktivitou ČTÚ v průběhu první poloviny roku 2014 bude
i dokončení analýzy nově ustanoveného relevantního trhu č. 8 (mobilní
originace).
ČTÚ se zaměří rovněž na metodiku provádění analýz relevantních
trhů a případně připraví její revizi se
zohledněním zamýšleného Doporučení Evropské komise o relevantních
trzích.

Strategie správy spektra
Záměrem ČTÚ je v prvním čtvrtletí roku 2014 dokončit a vládě České republiky předložit k projednání
ucelenou Strategii správy spektra
pro následující střednědobý horizont do roku 2020. K návrhu dokumentu již v závěru roku 2013 ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci a k jejímu
vyhodnocení uspořádá workshop.
ČTÚ v roce 2014 také začne plnit úkoly z připravované Strategie.
Jedná se zejména o postup k autorizaci kmitočtů v pásmu 3600 až
3800 MHz, přípravu řešení uvolnění
kmitočtů v rámci Digitální dividendy II., formulaci pozice České republiky pro Světovou radiokomunikační
konferenci v roce 2015.

Č TÚ navrhne postup pro roz voj
zemského digitálního televizního v ysílání ve standardu DVB-T/2.
K tomu účelu bude v průběhu roku
2014 organizovat jednání pracovní
skupiny za účasti všech dotčených
subjektů (tj. operátorů sítí, provozovatelů v ysílání i příslušných
státních orgánů). Č TÚ následně
připraví návrh možného technického řešení přechodu na DVB-T/2
standard. Samotná organizace přechodu a rozhodnutí o jeho provedení však není a nemůže bý t jeho
rozhodnutím.
ČTÚ hodlá navázat na konzultaci principů výběrového řízení
na skupinová přidělení ve III. pásmu, která proběhla ve druhé polovině roku 2013. Úřad předloží v první
polovině roku do veřejné konzultace návrh konkrétních podmínek
takového výběrového řízení. V případě zřejmého zájmu dotčených
subjektů zahájí v druhé polovině
roku 2014 vlastní výběrové řízení.
V obou případech podpory dalšího rozvoje zemského digitálního
televizního a rozhlasového vysílání bude ČTÚ v průběhu roku 2014
úzce spolupracovat s dotčenými
ministerstvy a regulačními orgány.

Měsíční monitorovací zpráva

Úřad naváže v roce 2014 na aktivity z roku 2013, kdy ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) připravoval návrh
národního programu podpory budování přístupových sítí nové generace (NGA).
V prvním čtvrtletí roku 2014 ČTÚ
zpracuje výsledky mapování dostupnosti NGA infrastruktury v rámci České republiky. K tomu účelu
vyhodnotí závěry již probíhající veřejné konzultace návrhu výsledného materiálu a konečný dokument
zveřejní. Současně bude dále připravovat ve spolupráci s MPO program
podpory tak, aby tento návrh mohl
být předložen vládě k projednání
do konce prvního pololetí roku 2014.
ČTÚ hodlá v roce 2014 také přispět k vytvoření Registru pasivní
infrastruktury (RPI). Záměrem pro letošní rok je zpracovat studii proveditelnosti, vybrat dodavatele a zahájit
realizaci zvoleného řešení.

Dostupnost a kvalita služeb
Univerzální služba
Úkolem ČTÚ v roce 2014 je udržet dostupnost jednotlivých služeb
souboru univerzální služby ve stejném rozsahu jako v roce 2013. Proto
v prvním pololetí provede výběrové řízení na poskytovatele zvýhodněných cen a cenových plánů
vymezenému okruhu zdravotně
postižených osob při zajištění přístupu k veřejně dostupné telefonní službě. Vybraný poskytovatel by
měl na základě uložené povinnosti
začít poskytovat tuto dílčí službu
v pololetí roku 2014 tak, aby byla
zajištěna kontinuita jejího dosavadního poskytování.
ČTÚ rovněž v průběhu tohoto
roku přezkoumá existenci důvodů
pro nové uložení povinnosti poskytování služby veřejných telefonních
automatů a bude monitorovat stav
zajištění dalších dílčích služeb ze
souboru univerzální služby poskytovaných na komerční bázi. S výsledky svých šetření ČTÚ seznámí
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veřejnost ve druhé polovině roku
2014.
V letošním roce ČTÚ rovněž zajistí financování čistých nákladů
a ztráty vzniklých stanoveným podnikatelům z poskytování univerzální
služby v elektronických komunikacích v roce předcházejícím.

Základní (poštovní) služby
ČTÚ v průběhu 1. pololetí roku
2014 vyhodnotí plnění podmínek pro
poskytování základních služeb držitelem poštovní licence Českou poštou, s.
p. Hodnotící zprávu zveřejní na svých
internetových stránkách. Úřad rovněž
v průběhu roku 2014 vybere nového
auditora výsledků měření přepravních
dob předkládaných Českou poštou.
Kontrolní činnost v oblasti poštovních služeb se v průběhu roku 2014 zaměří především na dostupnost (včetně cenové) základních služeb a jejich
kvalitu, a rovněž na postupy držitele
poštovní licence v rámci reklamačního řízení a při řešení stížností uživatelů
poštovních služeb.
Významnou a historicky novou
aktivitou ČTÚ bude v roce 2014 ověřování čistých nákladů na poskytování
základních služeb, uplatněných Českou poštou. V druhé polovině roku určí
ČTÚ jejich výši a posoudí, zda se jedná
o nespravedlivou finanční zátěž.

Kvalita poskytovaných služeb
ČTÚ se zaměří na kontrolu plnění
nově stanovených podmínek pro přenášení telefonních čísel. V úvodu roku
2014 proto vyhodnotí zjištění z této oblasti za 4. čtvrtletí roku 2013.
Záměrem úřadu je přispět k potřebné kvalitě poskytovaných datových
služeb, resp. služeb přístupu k internetu. V návaznosti na zveřejnění souboru
obecných doporučení a pravidel pro
řízení datového provozu na konci roku
2013 připraví ČTÚ v 1. pololetí roku 2014
návrh na stanovení základních parametrů kvality datových služeb formou aktualizace opatření obecné povahy podle § 71 odst. 3 zákona o elektronických
komunikacích.
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Rozvoj digitálního televizního
a rozhlasového vysílání

Sítě nové generace

ČTÚ současně připraví metodiku
posuzování parametrů datových služeb pro ověřování kvality služeb LTE
sítí i další technologická řešení přístupu. Úřad tak chce umožnit koncovým uživatelům porovnat kvalitu
služeb jednotlivých poskytovatelů
přístupu k síti internet a ověřit jimi
dosahované kvalitativní výsledky.

Ochrana spotřebitelů služeb
elektronických komunikací
a poštovních služeb

TÉMA MĚSÍCE

Smluvní podmínky
Nejvýznamnější aktivitou ČTÚ
v oblasti ochrany spotřebitele bude
v letošním roce pokračující monitoring a analýza smluvních dokumentů vybraných poskytovatelů služeb
elektronických komunikací. Úřad se
v této souvislosti zaměří i na smluvní
podmínky tzv. mobilních virtuálních
operátorů (MVNO). Obdobně bude
postupovat i v případě provozovatelů
poštovních služeb.
ČTÚ bude průběžně monitorovat podmínky poskytovaných služeb
i prostřednictvím šetření účastnických a uživatelských stížností, jejichž
souhrnné čtvrtletní vyhodnocení
zveřejní. V zájmu důslednější kontroly
plnění podmínek zákona na ochranu
spotřebitele bude ČTÚ trvale dozorovat obchodní praktiky při poskytování služeb elektronických komunikací
a poštovních služeb a postihovat zjištěné případy porušení zákona.

Informace pro spotřebitele
a uživatele služeb
ČTÚ v roce 2014 zreviduje a aktualizuje své internetové stránky,
zejména se zaměří na poskytování rad, upozornění a důležitých

informací v jejich části „Ochrana
spotřebitele“. Významně rovněž
zpřehlední uživatelské rozhraní
a usnadní vyhledávání dokumentů.
V prvním pololetí roku 2014
úřad připraví a provede aktualizaci
cenového barometru, který by měl
nově zahrnovat i vývoj cen mobilních (i datových služeb) a současně zohledňovat nabídky virtuálních mobilních operátorů.
ČTÚ chce dále postoupit
ve zvýšení míry otevřenosti vůči
veřejnosti. V návaznosti na doporučení loni dokončeného projektu „Open data“ proto již v prvním
pololetí roku 2014 zpřístupní první
soubory dat v otevřených formátech.

Výkon kontroly
Monitoring rozvoje sítí LTE
ČTÚ bude důsledně kontrolovat plnění rozvojových kritérií,
která vítězní operátoři převzali
ve formě závazků v rámci aukce
kmitočtů. V této souvislosti úřad
zpřístupní na svých internetových
stránkách aplikaci, která všem zájemcům umožní získat aktuální informace o postupu výstavby a pokrývání území sítěmi LTE i sítěmi
UMTS.
ČTÚ rovněž zorganizuje jednání pracovní skupiny s dotčenými operátory sítí pro přípravu
komplexního a rychlého řešení
případů rušení příjmu zemského
digitálního T V vysílání (DVB-T) sítěmi LTE. Pro tento účel na počátku roku 2014 dokončí a vyhodnotí
již probíhající experiment ověření
vlivu LTE sítí na příjem zemského
digitálního vysílání a závěrečnou
zprávu zveřejní.

Kontrola v oblasti
provozování sítí WiFi
ČTÚ není dlouhodobě spokojen s mírou dodržování podmínek
stanovených opatřením obecné
povahy č. VO-R/12/09.2010-12
k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. I vzhledem k přetrvávajícím případům
rušení meteoradarů provozováním rádiových zařízení podle tohoto všeobecného oprávnění proto v letošním roce zpřísní postihy
v případech porušení stanovených
podmínek. Současně zorganizuje
v prvním čtvrtletí roku workshopy
s provozovateli WiFi zařízení a sítí,
na kterých znovu vysvětlí důvody
pro stanovení podmínek a seznámí je s dalšími záměry při provádění kontrolní činnosti v této oblasti.

Automatizovaný monitorovací
systém kmitočtového
spektra (ASMKS)
Dlouhodobým zájmem ČTÚ je
zvyšovat efektivitu monitoringu
kmitočtového spektra z hlediska
dodržování stanovených podmínek
a identifikace zdrojů rušení. Proto
i v roce 2014 přistoupí ČTÚ k dalšímu rozvoji systému ASMKS, a to
formou modernizace anténního
systému.
Výše uvedený výčet úkolů nastiňuje oblasti, které úřad i letos považuje za rozhodující. I dále budeme
širokou veřejnost v průběhu celého
roku seznamovat s výstupy a závěry
veškerých svých aktivit.

Měsíční monitorovací zpráva
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