Měsíční monitorovací zpráva č. 35
Českého telekomunikačního úřadu
červen 2009
Manažerské shrnutí
ČTÚ vydal v Telekomunikačním věstníku dne 2. června 2009 opatření obecné povahy
analýza trhu č. A/18/05.2009-8, bývalého relevantního trhu č. 18 – „Služby šíření
rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah
vysílání koncovým uživatelům“.
Dne 12. června zveřejnil ČTÚ k veřejné konzultaci návrhy opatření obecné povahy
analýza trhu č. A/3/XX.2008-Y, trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ a dne 17. června opatření
obecné povahy analýza trhu č. A/2/XX.2008-Y, trhu č. 2 – „Původ volání (originace)
ve veřejné telefonní síti v pevném místě“.
Dne 24. června ČTÚ ukončil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy
analýza trhu č. A/7/XX.2009-Y, trhu č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“.
Dne 1. července proběhl na ČTÚ workshop k analýze trhu č. 6 – „Velkoobchodní
koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění
pronajaté nebo vyhrazené kapacity“. Akce se zúčastnili zástupci podnikatelů a asociací.
V průběhu měsíce června proběhla veřejná konzultace k návrhu rozhodnutí 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. Návrh
rozhodnutí byl po nahlížení účastníka řízení do spisu projednán Radou ČTÚ a rozhodnutí
bylo doručeno poskytovateli výše uvedené služby, společnosti Telefónica O2.
Dne 29. června 2009 bylo v Úředním věstníku EU publikováno Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES)
č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství
a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických
komunikací.
Dne 12. června 2009 zveřejnila Evropská komise návrh doporučení o regulovaném
přístupu k sítím nové generace (NGA) a zahájila veřejnou konzultaci, která bude ukončena
dne 24. července 2009.
Dne 30. června 2009 skončilo předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
V oblasti elektronických komunikací byly výsledky dosažené českým předsednictvím
hodnoceny velmi kladně.
http://www.se2009.eu/en/the_presidency/about_the_eu/transport_telecommunications_and_
energy

1. Vývoj trhů
Služby pevných sítí
Zákazníci Telefónica O2, kteří si v rámci speciální letní nabídky objednají v době od
11. června do 16. srpna 2009 službu O2 TV ke svému internetu a uzavřou smlouvu na dobu
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24 měsíců, získají za měsíční cenu 300,- Kč možnost sledovat 29 programů, přístup do TV
Archivu (archivu televizních pořadů) a Videotéky. Speciální HD Set-top-box, potřebný
k provozování služby O2 TV, získají zákazníci do pronájmu za 130,- Kč vč. DPH měsíčně
nebo si jej mohou přímo koupit, a to za jednorázovou částku 2 900,- Kč vč. DPH.
Společnost Telefónica O2 poskytovala v období od 11. do 29. června akviziční
nabídku ke službě O2 Internet, tedy v současnosti základní internetové službě o rychlosti 8
Mbit/s. Noví zákazníci, kteří uzavřeli smlouvu se závazkem na 24 měsíců, budou po dobu
jednoho roku platit namísto 750,- Kč jen 500,- Kč za měsíc.
Novou službu Internet Business začala počátkem června nabízet společnost VOLNÝ.
Služba je určena především pro malé a střední firmy s využitím technologie SHDSL
umožňující obousměrný symetrický přenos dat o rychlostech 2, 4 a 8 Mbit/s. V období do
31. července probíhá akviziční nabídka, v jejímž rámci lze každou z variant získat se slevou
595,- Kč ze základní měsíční ceny. Službu o rychlosti 2 Mbit/s lze získat za 3 558,- Kč
v základní nabídce (2 963,- Kč do 31. července) a službu o rychlosti 8 Mbit/s za 10 698,- Kč
v základní nabídce (10 103,- Kč do 31. července). Ceny včetně DPH.
Společnost UPC nabízí od počátku června nový internetový tarif o rychlosti 30 Mbit/s
za cenu 850,- Kč. Rychlost i parametry stávajících tarifů zůstávají zachovány (10 Mbit/s za
490,- Kč a 20 Mbit/s za 800,- Kč). Do konce června probíhala akviziční nabídka ke službě
o rychlosti 10 Mbit/s. Noví zákazníci mohli získat 50% slevu z měsíční ceny tarifu po dobu
prvních 8 měsíců (tj. za cenu 245,- Kč), zapůjčení modemu zdarma, instalaci za 1,- Kč
a cenu za připojení za 250,- Kč (pro zákazníky platící přes SIPO byla cena za připojení 1,Kč).
Služby mobilních sítí
Společnost Telefónica O2 umožňuje od 1. června zákazníkům předplacených
mobilních služeb kontaktovat své známé i bez dostatečného kreditu. Služba O2 Ozvi se
umožňuje předat prostřednictvím SMS žádost o zpětné volání a O2 Dobij mi pak požádat
o dobití kreditu. Obě tyto služby jsou poskytovány zdarma.
Od 1. července pak začala společnost nabízet svým mobilním zákazníkům i nový tarif
O2 Zero, který není podmíněn minimální měsíční útratou ani dobou užívání tarifu, tzn. že
zákazník platí pouze to, co provolá. Volání do všech sítí je účtováno stejnou cenou.
V případě, že chce utratit za mobilní služby pouze určitou sumu, může si nastavit finanční
limit, o jehož dosažení bude informován.
Společnost MobilKom začala nabízet 200 volných minut do pevných sítí v České
republice a zahraničí (v rámci zóny 1) u své nabídky pro pevné linky. Dále snížila i cenu za
volání ze všech tarifů pevných linek do mobilních sítí z 4,64 Kč/min na 3,90 Kč/min.
V souvislosti s vydáním nařízení EP a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června
2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních
telefonních sítích, nabízí mobilní operátoři od 1. července regulované roamingové volání
(tzv. eurotarif) a také regulovanou roamingovou SMS (tzv. euro-SMS). Nové ceny a cenové
stropy, které nesmí operátoři překročit jsou uvedeny v tabulce včetně DPH.

Odchozí
roamingové volání
(v Kč/min)
Příchozí
roamingové volání

Nařízení EP a
Rady č.
544/2009

T-Mobile
Roamingové
zvýhodnění EU

Telefónica O2

Vodafone

Eurotarif

World Roaming

12,98

13,10

12,90

13,72

6,06

6,00

6,00

6,06
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(v Kč/min)
SMS (v Kč/ks)

3,46

3,40

3,45

3,46

Kromě cenových stropů byla tímto nařízením zavedena i minimální tarifikace
u příchozích roamingových hovorů (účtování po sekundě, tj. 1+1) a u odchozích
roamingových hovorů (účtována první půlminuta celá a další po sekundě, tj. 30+1), kterou
operátoři také u těchto volání zavedli.
Společnost MobilKom zatím roamingové služby neumožňuje.

Téma měsíce –
Přehled relevantních trhů podle OOP/1/07.2005-2 a OOP/1/02.2008-2
a současný stav provádění analýz relevantních trhů
Analýzy relevantních trhů provádí ČTÚ na základě zákona o elektronických
komunikacích. Uvedený zákon stanoví v § 51, že ČTÚ provádí analýzy podle situace na trhu
v intervalu 1 až 3 let za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou efektivně konkurenční. (Efektivně
konkurenčním trhem není trh, na němž působí jeden nebo více podniků s významnou tržní
silou a kde nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Společenství v oblasti
hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému). V případě zjištění, že trh není
efektivně konkurenční, navrhne ČTÚ v rámci analýz návrh na stanovení podniku
s významnou tržní silou a navrhne povinnosti, které hodlá uložit za účelem nápravy.
Na počátku roku 2008 bylo opatřením obecné povahy OOP/1/02.2008-2, kterým se
stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení
významné tržní síly, ze dne 20. února 2008, transponováno do národního práva nové
Doporučení Evropské komise (dále jen EK) o relevantních trzích určených pro regulaci
ex ante v sektoru elektronických komunikací z roku 2007. Doporučení znamenalo snížení
počtu trhů vhodných pro regulaci ex ante z 18 na 7 (z toho 6 velkoobchodních a 1
maloobchodní). Přehled relevantních trhů stanovených opatřením obecné povahy
č. OOP/1/07.2005-2 a novým OOP/1/02.2008-2 je uveden v následující tabulce:
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1.

Článek 7 odst. 2 OOP/1/02.2008-2 stanoví, že relevantní trhy vymezené
v OOP/1/07.2005-2, na kterých ČTÚ nestanovil podnik s významnou tržní silou a neuložil
povinnosti, se již nadále nepovažují za relevantní trhy připadající v úvahu pro regulaci
ex ante.
Relevantní trhy podle OOP/1/07/2005-2

Relevantní trhy podle OOP/1/02/2008-2

trh č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
pro nepodnikající fyzické osoby
trh č. 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
pro právnické a podnikající fyzické osoby
trh č. 3 - veřejně dostupné národní telefonní služby
poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické
osoby
trh č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby
poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické
osoby
trh č. 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby
poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
fyzické osoby
trh č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby
poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
fyzické osoby

trh č. 1 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném
místě (sloučení původního trhu č. 1 a č. 2)

po provedení analýzy není nadále relevantním trhem
po provedení analýzy není nadále relevantním trhem
po provedení analýzy není nadále relevantním trhem

_

trh č. 7 - minimální soubor pronajatých okruhů

po provedení analýzy není nadále relevantním trhem

trh č. 8 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti
v pevném místě

trh č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné
telefonní síti v pevném místě

trh č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

trh č. 3 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném
místě

trh č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

_

trh č. 11 - velkoobchodní plný přístup k účastnickému
kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového
vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických
komunikací

trh č. 4 - velkoobchodní (fyzický) přístup
k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného
zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě

trh č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích
elektronických komunikací

trh č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup
v sítích elektronických komunikací

trh č. 13 - velkoobchodní poskytování koncových úseků
pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

trh č. 6 - velkoobchodní koncové segmenty
pronajatých okruhů bez ohledu na technologii
použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené
kapacity

trh č. 14 - velkoobchodní poskytování páteřních úseků
pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

_

trh č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných
mobilních telefonních sítích

_

trh č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných mobilních telefonních sítích

trh č. 7 - ukončení hlasového volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

trh č. 17 - velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního
roamingu ve veřejných mobilních sítích

_

trh č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání
v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání po provedení analýzy není nadále relevantním trhem
koncovým uživatelům

Na původních relevantních trzích (dále jen trhy) č. 6 – Veřejně dostupné
mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
fyzické osoby, č. 10 – Tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti, č. 14 – Velkoobchodní
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poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací, č. 15 –
Přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích a č. 17 –
Velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích, ČTÚ
nestanovil dle dříve platného opatření podnik s významnou tržní silou. Druhé kolo analýz
výše uvedených relevantních trhů proto nebylo prováděno, jelikož podle nového opatření
obecné povahy se již nejedná o relevantní trhy.
2.

Článek 7 odst. 1 OOP/1/02.2008-2 stanoví, že relevantní trhy vymezené
v OOP/1/07.2005-2, na kterých ČTÚ stanovil podnik s významnou tržní silou a uložil
povinnosti, se nadále považují za relevantní až do doby provedení analýzy, která
prokáže, že trh je efektivně konkurenční, nebo nesplní test tří kritérií. Na základě tohoto
ustanovení ČTÚ v roce 2008 zahájil provádění tzv. testu tří kritérií u těchto trhů.

Na konci roku 2008 byl dokončen test tří kritérií původního relevantního trhu č. 3
– Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
fyzické osoby. Na sledovaném trhu byla v prvním kole analýz stanovena Telefónica O2
podnikem významnou tržní silou a uloženy jí povinnosti oddělené evidence nákladů a výnosů
a umožnění volby a předvolby operátora dle § 70 zákona o elektronických komunikacích. Po
dokončení druhého kola této analýzy a veřejné konzultaci bylo v polovině prosince 2008
zrušeno stanovení společnosti Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou a
zároveň byly zrušeny uložené povinnosti pro danou společnost.
V průběhu ledna 2009 byl dokončen test tří kritérií původního relevantního trhu
č. 4 – Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro
nepodnikající fyzické osoby. Na uvedeném trhu byla uložena společnosti Telefónica O2
povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů. S ohledem na závěry analýzy, podle které
není uvedený trh nadále relevantní a tudíž způsobilý pro regulaci ex-ante, rozhodl ČTÚ po
ukončení veřejných konzultací v polovině dubna o zrušení stanovení společnosti
Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou a zároveň došlo ke zrušení uložených
povinností pro výše zmiňovaný subjekt.
V lednu 2009 byl rovněž proveden test tří kritérií původního relevantního trhu
č. 5 – Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické
a podnikající fyzické osoby. Na předmětném trhu byla v prvním kole analýz stanovena
společnost Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou a uložena jí povinnost oddělené
evidence nákladů a výnosů. S ohledem na závěry druhého kola analýzy, podle které není
trh nadále relevantní a tudíž způsobilý pro regulaci ex ante, rozhodl ČTÚ po veřejné
konzultaci o zrušení uložené povinnosti pro uvedenou společnost.
Začátkem února 2009 byl dokončen test tří kritérií původního relevantního trhu
č. 7 – Minimální soubor pronajatých okruhů. Na uvedeném trhu byly v prvním kole analýz
původně uloženy podniku s významnou tržní silou, kterým byly společnost Telefónica O2,
povinnosti nediskriminace, oddělené evidence nákladů a výnosů, poskytování služby
pronájmu okruhů v rozsahu minimálního souboru pronajímaných okruhů částečně nebo
zcela na území státu a regulace cen. S ohledem na výsledky druhého kola analýzy bylo
shledáno, že zmiňovaný trh není nadále považován za relevantní a tudíž způsobilý pro
regulaci ex ante a proto byly po veřejných konzultacích v polovině dubna zrušeny povinnosti
pro zmiňovanou společnost.
Koncem května 2009 byl dokončen test tří kritérií původního relevantního trhu
č. 18 – Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací
poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům. Výsledkem druhého kola analýzy bylo
zjištění, že tento trh nesplňuje podmínky pro relevantní trhy, není proto nadále
považován za relevantní trh a není tedy způsobilý pro regulaci ex ante. Na trhu byly
v prvním kole analýzy původně uloženy podniku s významnou tržní silou, kterým byla
společnost České Radiokomunikace, povinnosti nediskriminace, oddělené evidence nákladů
a výnosů, přístupu k prostředkům a sdílení kapacit a regulace cen. Vzhledem k výsledku
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druhého kola analýzy je v současné době po ukončení veřejných konzultací připraveno
zrušení povinností pro zmiňovanou společnost.
3. Článek 7 odst. 3 OOP/1/02.2008-2 stanoví, že relevantní trhy, na kterých byly zahájeny
analýzy přede dnem nabytí účinnosti opatření, dokončí ČTÚ dle uvedeného nového
opatření.
Původní trh č. 12 – Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických
komunikací byl nově označen jako trh č. 5, jehož nová analýza byla dokončena v říjnu
2008 podle nového opatření. Na původním trhu č. 12 byly společnosti Telefónica O2 uloženy
povinnosti umožnění přístupu, průhlednosti, zveřejnění referenční nabídky a informací
o přístupu a propojení, nediskriminace a oddělené evidence nákladů a výnosů. Ve druhém
kole analýz relevantních trhů byly na trhu č. 5 zachovány stávající povinností
a uloženy další (naked DSL, zlepšení SLA).
Analýzy relevantních trhů č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 byly zahájeny již podle nového
OOP/1/02.2008-2.
Původní trhy č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající
fyzické osoby“ a č. 2 – Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické
a podnikající fyzické osoby byly sloučeny do trhu č. 1 – Přístup k veřejné telefonní síti
v pevném místě, jehož analýza byla zahájena v březnu 2009. Na původním trhu č. 1 byly
uloženy společnosti Telefónica O2 povinnosti umožnění přístupu, CS/CPS, vedení oddělené
evidence nákladů a výnosů a regulace cen (později zrušena) pro analogové a ISDN 2
přípojky. Na původním trhu č. 2 byly uloženy společnosti Telefónica O2 povinnosti umožnění
přístupu, CS/CPS a oddělené evidence nákladů a výnosů pro analogové a ISDN přípojky. Na
nově vzniklém (sloučeném) trhu č. 1 je předpoklad zachování uložených povinností,
příp. uložení nové povinnosti WLR. ČTÚ nyní zpracovává návrh analýzy ke konzultaci.
Původní trh č. 8 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
byl nově označen jako trh č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti
v pevném místě. Na původním trhu č. 8 byly uloženy společnosti Telefónica O2 povinnosti
umožnění přístupu, průhlednosti, zveřejnění referenční nabídky a informací o přístupu
a propojení, nediskriminace, oddělené evidence nákladů a výnosů a regulace cen. Ve
druhém kole analýzy trhu č. 2, která byla zahájena v březnu letošního roku, se
předpokládá zachování uložených povinností. Návrh analýzy byl zveřejněn ke konzultaci,
která končí v červenci t.r.
Původní trh č. 9 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních
sítích poskytovaných v pevném místě byl nově označen jako trh č. 3. Na původním trhu č.
9 byly uloženy společnosti Telefónica O2 povinnosti umožnění přístupu, průhlednosti,
zveřejnění referenční nabídky a informací o přístupu a propojení, nediskriminace, oddělené
evidence nákladů a výnosů a regulace cen (maximálních). Alternativním operátorům byly
původně uloženy povinnosti umožnění přístupu, nediskriminace a regulace cen (maximální
ceny). Ve druhém kole analýzy trhu zahájené v březnu 2009 se pro trh č. 3 předpokládá
zachování povinností uložených společnosti Telefónica O2 a pro alternativní operátory
zachování pouze povinnosti nediskriminace. Návrh analýzy byl zveřejněn ke konzultaci,
která končí v červenci t.r.
Původní trh č. 11 – Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení
nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového
vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických komunikací byl nově označen jako
trh č. 4 – Velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného
zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě. Na původním trhu č. 11 byly společnosti
Telefónica O2 uloženy povinnosti umožnění přístupu, průhlednosti, zveřejnění referenční
nabídky a informací o přístupu a propojení, nediskriminace, oddělené evidence nákladů
a výnosů a regulace cen (maximálních). Ve druhém kole analýz se pro trh č. 4
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předpokládá zachování uložených povinností. ČTÚ v současné době přepracovává návrh
analýzy na základě připomínek Evropské komise.
Původní trh č. 13 – Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých
okruhů v sítích elektronických komunikací byl nově označen jako trh č. 6 – Velkoobchodní
koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění
pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Na původním trhu č. 13 byly uloženy společnosti
Telefónica O2 povinnosti umožnění přístupu, průhlednosti, nediskriminace, oddělené
evidence nákladů a výnosů a nákladové orientace cen. ČTÚ nyní zpracovává návrh analýzy
ke konzultaci.
Původní trh č. 16 – Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních
telefonních sítích byl nově označen jako trh č. 7 – Ukončení hlasového volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Na původním trhu byly uloženy
společnostem Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone povinnosti umožnění přístupu,
průhlednosti, zveřejnění referenční nabídky a informací o propojení, nediskriminace,
oddělené evidence nákladů a výnosů a regulace cen. K zahájení druhého kola analýz došlo
v prosinci 2008. Na současném trhu č. 7 se předpokládá zachování uložených
povinností, pro nového operátora MobilKom je navržena pouze povinnost
nediskriminace. Návrh analýzy je v současné době předán ÚOHS k vyjádření.
Vzhledem k tomu, že byly již zahájeny analýzy všech relevantních trhů a v současné
době probíhají veřejné konzultace a notifikace, lze předpokládat, že implementace výsledků
druhého kola analýz bude realizována do konce roku 2009.
Z výše uvedeného vyplývá, že došlo ke zrušení regulace na maloobchodních
trzích a zároveň dochází k postupnému omezování regulace na trzích
velkoobchodních.

2. Regulační opatření
Dne 12., resp. 17. června zveřejnil ČTÚ k veřejné konzultaci návrhy analýz trhu č. 3 –
Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě a trhu č. 2 – Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném
místě. Připomínky k návrhům analýz lze uplatnit do 1 měsíce ode dne zveřejnění výzev
k uplatnění připomínek k návrhům výše uvedených analýz.
Dne 24. června ČTÚ ukončil veřejnou konzultaci návrhu analýzy trhu č. 7 – Ukončení
hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Ve
stanovené lhůtě uplatnily připomínky GTS Novera, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR,
Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání
připomínek jsou uvedeny na diskusním místě ČTÚ.
ČTÚ vydal dne 2. června v Telekomunikačním věstníku, částka 11/2009, opatření
obecné povahy analýzy trhu č. A/18/05.2009-8, bývalého relevantního trhu č. 18 – Služby
šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující
obsah vysílání koncovým uživatelům. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. V návaznosti na to ČTÚ dne
22. června zveřejnil výzvu k uplatnění připomínek o zrušení stanovení společnosti České
Radiokomunikace podnikem s významnou tržní silou a dne 18. června výzvy k uplatnění
připomínek k návrhu rozhodnutí o zrušení souvisejících povinností a zrušení povinností
souvisejících s regulací cen.
V červnu 2009 zveřejnila společnost Telefónica O2 na svých webových stránkách
aktualizovaný Vzor smlouvy o zajištění přístupu účastníků společnosti OLO k veřejně
dostupné telefonní síti společnosti Telefónica O2 (služba WLR). Touto aktualizací byl
v nabídce definován proces zřízení služby WLR v případě, že telefonní přípojka žadatele o
7/18

službu není zřízena (jedná se o tzv. „neaktivní“ vedení). Tímto dojde ke zřízení telefonní linky
(HTS, sériové linky, ISDN2) současně s aktivací služby WLR.
Dne 1. července proběhl na ČTÚ workshop k analýze trhu č. 6 – Velkoobchodní
koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění
pronajaté nebo vyhrazené kapacity. Akce se zúčastnili zástupci podnikatelů a asociací.
Analýza bude dopracována na základě připomínek z workshopu.
ČTÚ vstoupil z vlastního podnětu do jednání dvou společností, které se týkalo změny
výše ceny za originaci z mobilní sítě při volání na služby na účet volaného v rámci stávající
smlouvy o propojení formou dodatku. ČTÚ považoval za vhodné vydat podle ustanovení
§ 80 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích k dané problematice stanovisko. V tom
konstatoval, že sjednávaná cena za originaci volání by měla zohledňovat klesající trend
nákladů na terminaci volání s ohledem na skutečnost, že služby originace i terminace
využívají stejné prvky i zařízení sítě. Cena za originaci však může podle ČTÚ oproti
regulované ceně za terminaci zahrnovat i další odůvodněné náklady související se vznikem
volání (např. část nákladů na billing, péči o zákazníka, atd.).

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v červnu 2009
Číslo jednací
48 785/20009606
48 786/2009606
48 787/20009606
48 788/20009606
52 512/2009606

Navrhovatel
RTA JIŽNÍ
ČECHY
FATEM-TV
RTA VÝCHODNÍ
ČECHY
RTA OSTRAVA
Invitel
International CZ

Odpůrce
České
Radiokomunikace
České
Radiokomunikace
České
Radiokomunikace
České
Radiokomunikace
Master Internet

Věc
Spor o uzavření smlouvy podle
§ 72a a násl. ZEK
Spor o uzavření smlouvy podle
§ 72a a násl. ZEK
Spor o uzavření smlouvy podle
§ 72a a násl. ZEK
Spor o uzavření smlouvy podle
§ 72a a násl. ZEK
Spor o zaplacení peněžité částky
za poskytnutou službu

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v červnu
2009,
V červnu 2009 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických
komunikacích pravomocně ukončeno nebo vráceno k novému projednání žádné řízení.

4. Univerzální služba
V průběhu měsíce června proběhla veřejná konzultace k návrhu rozhodnutí 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.
Tato veřejná konzultace byla zkrácena na 14 dní s ohledem na záměr ČTÚ vydat toto
rozhodnutí tak, aby nabylo právní moci 14. července 2009. Tím bude zajištěno nepřetržité
poskytování uvedené dílčí služby u poskytovatele povinnosti, společnosti Telefónica O2. Ve
veřejné konzultaci nebyly uplatněny žádné připomínky.
Rozhodnutí bylo konzultováno s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který
ve svém vyjádření písemně sdělil, že nemá k návrhu rozhodnutí připomínky.
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Návrh rozhodnutí byl po nahlížení účastníka řízení do spisu projednán Radou ČTÚ
a rozhodnutí bylo doručeno poskytovateli výše uvedené služby, společnosti Telefónica O2.

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby
Ve sledovaném období byl ČTÚ doručen rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn.
7 Ca 196/2007-71 ze dne 15. 5. 2009, kterým tento soud rozhodl o žalobě spol. Telefónica
O2, podané proti rozhodnutí ČTÚ ve věci ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování
univerzální služby předložené společností Telefónica O2 za rok 2005.
Žaloba byla zamítnuta, přičemž Městský soud v Praze tímto rozsudkem potvrzuje
postup ČTÚ při aplikaci dříve platného zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, potažmo
Vyhlášky č. 235/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné
ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence. V rozsudku se
zejména uvádí, že: „vyhláška stanoví okruh položek, které lze podřadit po pojem ekonomicky
oprávněné náklady…Ekonomicky oprávněné náklady, které by jinak poskytovateli univerzální
služby nevznikly, jsou tedy ekonomicky oprávněné náklady vynaložené na ztrátové služby
stanovené v citované vyhlášce. Stanoveným způsobem výpočtu byl vymezen rámec, který
dává poskytovateli univerzální služby i přispěvatelům na účet univerzální služby najevo, co
konkrétně je prokazatelnou ztrátou a jakým způsobem bude určena…“.

5. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací
V průběhu měsíce června ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
-

kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních
informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. V obci Smolnice na
Lounsku, Dubnice na Českolipsku, Horní Lideč, Nový Hrozenkov, Staré Město,
Pohořelice bylo zjištěno nesplnění podmínek všeobecného oprávnění, které spočívalo
v překročení maximální přípustné hodnoty vyzářeného výkonu a v některých případech
byl zjištěn nesoulad zeměpisných souřadnic a nadmořské výšky stanoviště s údaji
oznámenými ČTÚ nebo bylo zjištěno provozování stanice na jiném kmitočtu než byl
oznámen v evidenčním listu. Provozovatelům BMIS byly následně zaslány výzvy
k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona o elektronických komunikacích,
případně došlo k odstranění nedostatků ihned při kontrole vyhotovením nových
evidenčních listů s opravenými údaji,

-

monitorování a měření úrovně televizního signálu v oblasti Medvědí skála u Litvínova
před výstavbou větrných elektráren v katastrálním území Jezeří a v katastrálním území
Lesná. Parcelní čísla lokalit byla dodána investorem - HOCHTIEF Development Czech
Republic, Karla Engliše 320/6, 150 00 Praha 5 Smíchov. Výsledky monitorování a měření
televizních signálů budou použity pro objektivní posouzení příp. rušení příjmu televizního
vysílání provozem větrných elektráren,

-

kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
námořní pohyblivé služby. V Ústí nad Labem a v Hřensku bylo zjištěno při kontrole
rádiových zařízení říčních lodí PORTA BOHEMICA, MN 7318 a POSEIDONDC
nesprávné používání ATIS kódů. U lodi MN 7318 bylo také zjištěno provozování
vysílacích rádiových zařízení odlišných od zařízení uvedených v oprávnění, a to navíc
s překročenou hodnotou výkonu. Provozovateli rádiových zařízení byla zaslána výzva
podle § 114 zákona o elektronických komunikacích,
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-

šetření rušení televizního příjmu silným elektromagnetickým polem základnových
stanic CDMA společnosti MobilKom. Rušení bylo způsobeno, přebuzením použitých
zesilovačů TV signálu. Rušení odstraňuje společnost MobilKom v souladu s podmínkami
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,

-

spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejců
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl
v Železném Brodu, v Oseku na Teplicku a v Lomu u Mostu zjištěn prodej rádiově
řízených modelů aut pracujících v pásmech 35 MHz a 49 MHz a dále prodej
bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 MHz. Tato rádiová zařízení
nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů. Provoz zařízení v pásmu 49 MHz může způsobovat rušení televizního příjmu
v I. TV pásmu. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI,

-

státní kontrola plnění podmínek rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř. ze dne 13. 3.
2006, o uložení povinnosti společnosti Telefónica O2, poskytovat v rámci
univerzální služby dílčí službu - služby veřejných telefonních automatů.
Kontrolováno bylo cca 10% veřejných telefonních automatů, které jsou provozované
v rámci univerzální služby. Kontrola bude vyhodnocena v měsíci červenci,

-

kontrola plnění povinnosti podnikatelů oznámit vykonávání komunikační činnosti,
která je podnikáním v elektronických komunikacích. V Bílině bylo zjištěno podnikání
bez oprávnění. V následně zahájeném řízení byla účastníku řízení správním rozhodnutím
uložena pokuta ve výši 80 000,- Kč,

-

kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění k využívání
čísel. Kontrola byla zaměřena na čísla s přístupovým kódem služby (SAC) 90X. Byla
dokončena fyzická část kontroly na testovacích pracovištích ČTÚ. Výsledky kontroly
budou vyhodnoceny v měsíci červenci,

-

průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění k
využívání čísel na testovacích pracovištích. Kontrolou nebyly zjištěny případy využívání
čísel v rozporu s oprávněním k využívání čísel.
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V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni
správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné
rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 118
odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích, kterého se dopustila právnická
osoba (obchodní společnost) tím, že v rozporu s § 41 odst. 6 zákona o elektronických
komunikacích, v internetovém telefonním seznamu „Zlaté stránky“ uveřejnila osobní údaje
účastnice telefonní stanice č. 737 xxx xxx, a to přesto, že tato účastnice ve smlouvě o
poskytování telekomunikačních služeb uveřejnění svých osobních údajů odmítla.

Kontroly v oblasti cen
ČTÚ provedl kontrolu u společnosti Telefónica O2 za účelem ověřit tzv. životnost
zákazníka u akvizičních (akčních) nabídek zahrnujících služby ADSL a jejichž sleva byla
podmíněna závazkem trvání smluvního vztahu 12 měsíců. Kontrola byla provedena u balíčků
služeb O2 Duo a O2 Trio. ČTÚ zjistil, že zákazníci využívající akvizičních nabídek ubývají
rovnoměrně v průběhu trvání závazku i po jeho uplynutí. Nedochází k vyššímu odlivu
zákazníků po skončení smluvního závazku (tedy po uplynutí 12 měsíců). Životnost
zákazníka je srovnatelná se životností zákazníků odebírající samostatně nabízené služby
ADSL. Tyto skutečnosti ČTÚ využívá a bude využívat i nadále při posuzování akvizičních
nabídek společnosti Telefónica O2, zda společnost plní uložené povinnosti na relevantním
trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací) a zda
jsou nabídky replikovatelné.
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ČTÚ zahájil kontroly v oblasti cen u společností Czech Digital Group a České
Radiokomunikace. Cílem kontrol je zjistit a prověřit kalkulaci cen za šíření rozhlasového a
televizního vysílání se zaměřením na digitální vysílání.

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy
Městský soud v Praze rozsudkem sp. zn. 7 Ca 196/2007-71 ze dne 15. 5. 2009 zamítl
jako nedůvodnou žalobu společnosti Telefónica O2, podanou proti rozhodnutí ČTÚ ve věci
ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby předložené spol.
Telefónica O2 za rok 2005 – v podrobnostech viz kap. č. 4.

7. Asociace
Dne 11. června 2009 se sešla Rada ČTÚ v čele s předsedou Rady se členy
představenstva APVTS a zástupci přidružených členů/operátorů. Schůzka navazovala na
pravidelná setkání, která se konala v uplynulých letech. Cílem setkání byla vzájemná
informovanost o činnosti APVTS a Rady ČTÚ a projednání témat, rozhodujících pro
provozovatele pevných sítí. APVTS představila současné projekty a vyzvala Radu ke
spolupráci na jejich řešení: sítě NGA a zpracování metodiky – doporučení při stavbě
broadbandových sítí. Diskuse proběhla k otázkám veřejné podpory broadbandu, v souvislosti
se zveřejněným návrhem EK. Společným zájmem operátorů je zachování principu
poskytování veřejné podpory pro rozvoj broadbandu pouze v oblastech, kde skutečně
nefunguje tržní prostředí a kde je podpora nezbytná. Dalšími otázkami, projednanými v
diskusi byly otázky úhrady za odposlechy, provozní a lokalizační údaje pro bezpečnostní
složky; upgrade RNPDB; další vývoj novely zákona o elektronických komunikacích; a dále
přístup ČTÚ k implementaci vydaného doporučení EC k propojovacím poplatkům mezi
pevnými a mobilními sítěmi.

8. Spotřebitelské otázky
Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu měsíce června ČTÚ zahájil 6 628 správních řízení, týkajících se
účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné
a účastníkem na straně druhé, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o
námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o
elektronických komunikacích. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku vzrostl
počet zahájených správních řízení o 18,7 %. Bylo vydáno 6 518 rozhodnutí ve věci, (tj. o
23 rozhodnutí více než v červnu 2008), z toho 6 479 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění
(zaplacení ceny za služby).

9. Změny legislativní
Dne 19. srpna 2008 byl v částce 98 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále též „zákon o
datových schránkách“), který s účinností ode dne 1. července 2009 zavádí novou právní
úpravu, jejímž předmětem je :
-

zavedení datových schránek pro komunikaci v oblasti orgánů veřejné moci –
prostřednictvím datové schránky lze činit podání kterémukoliv úřadu, úřady
prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům
(fyzickým nebo právnickým osobám), stejně jako komunikují s jinými orgány veřejné
moci; veškerým úkonům, které jsou prostřednictvím elektronické přepážky činěny, je
přiznána ekvivalence k úkonům učiněným písemně; tento způsob komunikace bude
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následně rozšířen i na komunikaci mezi soukromými osobami (tj. mezi fyzickými a
právnickými osobami),
-

zajištění jednoznačné identifikace subjektů při elektronické komunikaci
prostřednictvím datových schránek – zavedení a sjednocení systému jednoznačné
identifikace fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci při této elektronické
komunikaci,

-

podmínky pro autorizovanou konverzi dokumentů - obousměrná konverze dokumentů,
tedy převod dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické a naopak s tím, že
dokumentu, jež je výstupem, se přiznávají stejné právní účinky jako ověřené kopii.

Bez žádosti (ze zákona) budou zřízeny datové schránky všem orgánům veřejné
moci. Dále budou bez podání žádosti datové schránky zřízeny rovněž pro právnické osoby
zapsané v obchodním rejstříku, právnické osoby zřízené zákonem, organizační složky
podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku; pro advokáty a daňové
poradce budou datové schránky zřízeny až v roce 2012.
Komunikace a doručování prostřednictvím datových schránek má za cíl zefektivnění
komunikace mezi občanem a orgánem veřejné moci a komunikace mezi orgány veřejné
moci navzájem. Proto je tímto zákonem stanovena
1. povinně
- obousměrná komunikace orgánů veřejné moci mezi sebou
- komunikace orgánů veřejné moci vůči právnickým osobám a podnikajícím
fyzickým osobám, kterým se zřizuje datová schránka ze zákona, a právnickým
nebo fyzickým osobám, kterým byla datová schránka zřízena na základě jejich
žádosti
2. nepovinně
- komunikace právnických a fyzických osob vůči orgánům veřejné moci
3. následně bude rozšířeno o
- komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami (od 1. ledna 2010 faktury a
žádosti o zaplacení, od 1. července 2010 i ostatní dokumenty).
Dalším pozitivním důsledkem by mělo být zefektivnění práce s dokumenty zejména
v rámci jednotlivých orgánů veřejné moci.
Dne 26. června 2009 pak byl v částce 57 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Tento zákon obsahuje mimo jiné i část čtvrtou, kterou se s účinností ode dne 1. července
2009 (a pro čl. VI body 1, 2, 17, 18 a 20 s účinností od 1. ledna 2010) mění výše uvedený
zákon o datových schránkách (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a
autorizované konverzi dokumentů). Tato novela zákona o datových schránkách upravuje a
doplňuje některé instituty a lhůty aplikace tohoto zákona tak, aby uvedený zákon mohl být
uveden zdárně do praxe bez větších obtíží a negativních dopadů na dotčenou veřejnost.
Ve stejné částce Sbírky zákonů pak byly vydány též následující prováděcí právní
předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů:
-

vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze
dokumentů (k provedení § 24 odst. 4 a § 30 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb.) – účinnost
od 1. července 2009,

13/18

-

vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního
systému datových schránek (k provedení § 9 odst. 3 a 4, § 20 odst. 3 a § 21 zákona
č. 300/2008 Sb.) – účinnost od 1. července 2009.

Dne 8. ledna 2009 byl v částce 3 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 7/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. Tento zákon obsahuje mimo jiné i část osmnáctou,
kterou se s účinností ode dne 1. července 2009 mění zákon č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon upravuje v souvislosti s účinností zákona o datových schránkách (zákon
č. 300/2008 Sb.) problematiku doručování v rámci správního řízení. Mezi zásadní změny
patří zejména:
-

stanovení povinného pořadí způsobů doručování (doručování do datové schránky má
prioritu, další možnosti doručování prostřednictvím obecních úřadů, policejního orgánu či
provozovatele poštovních služeb jsou zachovány),

-

zkrácení lhůty pro uložení písemnosti podle § 23 správního řádu – nově je lhůta pro
uložení zkrácena z původních 15 dnů na 10 dnů, přičemž stejně jako podle předchozí
právní úpravy se marným uplynutím 10-ti denní lhůty písemnost považuje za doručenou
(§ 24 správního řádu),

-

zpřesnění problematiky určení „nadřízeného správního orgánu“ (§ 178 odst. 2
správního řádu).

Dne 29. června 2009 byl v částce 58 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon
obsahuje v části změny zákona č. 231/2001 Sb. vedle úpravy mediální oblasti (změna
hranice příjmu pro celoplošné rozhlasové vysílání z původních 70 % na 80 %, úprava
majetkových vztahů mezi provozovateli vysílání, pluralita informací v místním a regionálním
vysílání, oblast vytváření programových sítí) v přechodných ustanoveních též úpravu týkající
se problematiky digitalizace zemského rozhlasového vysílání. Předmětná právní úprava
vychází z principu, že pokud provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, která mu byla
udělena přede dnem účinnosti tohoto zákona, se písemně zaváže, že bude ve svém vysílání
podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády
o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání, je oprávněn
požádat RRTV o udělení tzv. transformační licence, na základě které bude oprávněn
vysílat do 10. října 2025. Dále je v tomto zákoně obsaženo zmocnění pro RRTV k vydávání
licencí pro zemské analogové rozhlasové vysílání tak, aby jejich platnost (včetně
prodloužení podle § 12 zákona č. 231/2001 Sb.) skončila nejpozději 10. října 2025.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2009.
V průběhu června 2009 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní
předpisy, které by měly přímý dopad do oboru poštovních služeb.

10. Evropská unie
Dne 8. června 2009 přijali ministři 27 členských států EU nařízení, kterým se mění
nařízení 717/2007/ES o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství.
Toto nařízení zakotvuje nová roamingová pravidla EU, která Evropská komise loni v září
navrhla a Evropský parlament v dubnu schválil.
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http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/880&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
Dne 29. června 2009 bylo v Úředním věstníku EU (L 167) publikováno nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 ze dne 18. června 2009, kterým se mění
nařízení (ES) č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství a směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby
elektronických komunikací. Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení,
tj. dnem 30. června 2009.
Dne 17. června 2009 se v Bruselu uskutečnilo 35. zasedání COCOM. Hlavním
projednávaným bodem zasedání byla obsáhlá diskuse účastníků k návrhu doporučení
o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace (NGA). Dále se diskutoval návrh
na doplnění rozsahu a implementace čísla 116, stav zavádění a funkčnost čísla 112, byla
podána informace k výběru a autorizaci systémů zajišťujících mobilní družicové služby
(MSS) a aktualizovaný přehled průběhu notifikací podle článku 7 Rámcové směrnice.
Dne 18. června 2009 vyzvala Evropská komise ve svém strategickém dokumentu
k větší transparentnosti a mnohostranné odpovědnosti při provozu Internetu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/951&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
Ve dnech 22. až 23. června 2009 se v Praze uskutečnilo zasedání zástupců Stálých
zastoupení členských států EU pro oblast elektronických komunikací a informační
společnost.
Dne 30. června 2009 skončilo předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
V oblasti elektronických komunikací byly výsledky dosažené českým předsednictvím
hodnoceny velmi kladně. Pod taktovkou českého předsednictví došlo v oblasti elektronických
komunikací k řadě dohod o konečné podobě mnoha právních aktů, i když řada z nich bude
formálně schválena až v průběhu následujícího půlročního předsednictví Švédska. Podařilo
se úspěšně dojednat přijetí dvou právních předpisů již v prvním čtení. Jedním z těchto
předpisů je nařízení o mezinárodním roamingu. Regulace mezinárodního roamingu se tak
prodlužuje až do roku 2012. Druhým z předpisů, které nebudou muset být projednány
ve 2. čtení je tzv. GSM směrnice, kterou je novelizována směrnice č. 87/372/EHS (směrnice
o kmitočtových pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských
buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství).
Novela umožní využívat pásmo původně určené jen pro GSM také pro další technologie. To
odstraní zbytečnou právní bariéru a napomůže zejména rozvoji služeb vysokorychlostních
datových přenosů.
Dále se českému předsednictví podařilo dojednat dohodu o tzv. telekomunikačním
balíčku, který obsahuje Směrnici o lepší regulaci, tj. novelu směrnic 2002/21/ES (rámcové
směrnice), 2002/19/ES (přístupové směrnice) a 2002/20/ES (autorizační směrnice), Směrnici
o právech občanů měnící směrnici 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě) a Směrnici
2002/58/ES (o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí) a Nařízení o Úřadu
evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Hlavním
důvodem pro tuto změnu je potřeba posílit spolupráci evropských regulačních úřadů a tím
podpořit jednotný trh elektronických komunikací. Podle Komise jeho rozvoji brání
nekonzistentní regulační přístupy jednotlivých regulátorů, rozdílné kompetence, stupně
nezávislosti a nedostatek finančních a lidských zdrojů.
Nařízení o BEREC a stejně tak i Směrnice o právech občanů jsou připraveny k přijetí
Radou EU. Přijetí je ovšem odloženo až do doby, kdy bude dořešena Směrnice o lepší
regulaci. Nařízení o BEREC se stane účinným 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU
a nový poradní orgán tedy začne existovat velmi záhy. U novelizačních směrnic byla
dojednána lhůta 18 měsíců pro implementaci do vnitrostátního práva.

15/18

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Ve dnech 2. až 5. června 2009 se v Ženevě uskutečnilo poslední zasedání Pracovní
skupiny pro revizi Mezinárodního telekomunikačního řádu, ustavené na základě rozhodnutí
Rady ITU s mandátem vypracovat zprávu pro Radu ITU s návrhy na revizi tohoto
dokumentu. Její jednání navázalo na výsledky minulých zasedání této pracovní skupiny
a kromě nových dokumentů předložených členy ITU byl diskutován zejména návrh Zprávy
pro Radu ITU. Pracovní skupina splnila svůj mandát a v závěru zasedání Zprávu pro Radu
ITU přijala, i když je nutné konstatovat, že se jí nepodařilo dospět ke konsensu nejen u řady
konkrétních návrhů na revizi, ale ani u třech základních postojů, tzn. zda Mezinárodní
telekomunikační řád zrušit, ponechat beze změny nebo jej aktualizovat. Zpráva proto
v podstatě pouze v sumarizuje návrhy a stanoviska uplatněná v průběhu jednání této
pracovní skupiny.

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Výbor pro elektronické komunikace (ECC)
Ve dnech 2. až 5. června 2009 se v Moskvě na základě pozvání ruského regulátora
(General Radiofrequency Center – GRFC) konalo 17. zasedání pracovní skupiny
CEPT/ECC/WGRA. Hlavními body programu bylo projednání a přijetí dokumentů týkajících
se procesu přípravy Rozhodnutí ECC elektronickými prostředky, postupů revize rozhodnutí
a doporučení ECC v působnosti WGRA, konceptu flexibilních pásem, konvergence a další
harmonizace v rámci správy spektra, nových režimů autorizace rádiových stanic („Light
Licensing“ a „License Exempt/Commons“) a způsobu zveřejňování rádiových rozhraní
(šablony RIS).
Ve dnech 22. až 26. června se v Douglasu konalo 23. zasedání Výboru pro
elektronické komunikace (ECC). Zasedání přijalo k veřejné konzultaci návrhy Zpráv CEPT
(č. 29 až č. 33) vypracovaných na základě mandátů Evropské komise k jednotlivým otázkám
využití digitální dividendy, Zprávy CEPT č. 34 k UWB mandátu, Zprávy CEPT č. 35
k SRD mandátu; Zprávu CEPT č.29 k MCV mandátu; návrh nového Rozhodnutí
ECC/DEC(09)EE
o harmonizovaných
podmínkách
užití
pásma
790-862 MHz
mobilními/pevnými komunikačními sítěmi a aktualizace pěti Rozhodnutí ECC/ERC
(ERC/DEC/(97)03, ECC/DEC(02)05; ECC/DEC(04)06; ECC/DEC(04)09; ECC/DEC(07)01).
Dále projednalo otázky spolupráce s Evropskou komisí, řešení nových mandátů pro pásma
900/1800 MHz a 2 GHz; formulování dlouhodobé strategie ECC; výsledky setkání ECCUSA/Kanada, spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi; prezentace činnosti ECC,
přípravu konference CEPT, aj.

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Ve dnech 3. až 5. června 2009 se v Bruselu konalo zasedání pracovní skupiny pro
telekomunikace WGT-2/CCPC. Hlavními body programu jednání byla kontrola plnění úkolů
ad-hoc skupin stanovených předchozími pracovními zasedáními a seznámení s konečným
zněním dokončených úkolů a jejich schválení k předložení SCEPC. Bylo provedeno
součinnostní jednání pracovní skupiny pro telekomunikace WGT 2/ CCPC ve formátu EAPC
se zástupci NATO CIS Services Agency v Mons. Byly rovněž projednány dokumenty a další
informace, které byly předány z úrovně velitelství NATO a zejména pak ze stupně
SCEPC/EAPC od posledního pracovního zasedání a dotýkají se aktivit CCPC. Součástí
zasedání bylo pokračování výměny zkušeností v oblasti krizového řízení ve sféře
elektronických komunikací za uplynulé období se zaměřením na problematiku mezinárodní
spolupráce. Důraz byl položen na ochranu počítačových a internetových sítí proti napadení,
ochranu kritické infrastruktury a spolupráci mezi armádou a civilními složkami.
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Ve dnech 4. až 5. června 2009 se v Bruselu uskutečnilo 39. zasedání politické
pracovní skupiny kmitočtového podvýboru NATO (PWG FMSC) a 29. zasedání kmitočtového
podvýboru NATO (FMSC). Předmětem jednání byly zejména otázky spojené s přípravou
společné armádní pozice členských států NATO k jednotlivým bodům programu světové
radiokomunikační konference WRC-11 z hlediska dopadu na armádní zájmy, týkající se
využití rádiového spektra pro armádní potřeby. Důraz byl kladen zejména na podrobnější
odůvodnění armádních stanovisek, včetně některých technických údajů, které by umožnilo
realizovat příslušné studie kompatibility, které jsou pro zajištění nerušeného využití
rádiového spektra nezbytné. V rámci jednání byly rovněž podány informace o vývoji
problematiky programu WRC-11 na regionální úrovni, kterou v Evropě reprezentuje CEPT
a v oblasti Ameriky CITEL. Současně byla přednesena prezentace Evropské obranné
agentury EDA k problematice evropských armádních požadavků týkajících se bezpilotních
prostředků. Dále byla na základě prezentace zástupců dvou členských států a v návaznosti
na závěry RSPG diskutována problematika využití spektra některými složkami veřejného
sektoru.

12. Nové technologie a služby
–

13. Digitalizace RTV
V rámci dalšího rozšiřování zemského digitálního vysílání ČTÚ vydal individuální
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro provoz následujících digitálních vysílačů:
─
Vysílací síť 1 – Jihlava 33, Vimperk 49, Aš 36, Kraslice – Sněžná 36, Rotava
36, Mariánské Lázně 36,
─
Vysílací síť 2 – Jáchymov 66.
Všechny uvedené DVB-T vysílače byly uvedeny do provozu na přelomu června
a července.
Dne 30. června aktualizoval ČTÚ veřejně dostupné informace o pokrytí České
republiky televizním vysíláním (http://dtv.ctu.cz). Aktualizace zahrnuje i přínos pokrytí výše
zmíněných DVB-T vysílačů a dopad ukončení provozu analogového vysílání ze stanoviště
Praha – Mahlerovy sady.
Aktualizovaný přehled byl nově rozšířen o informace o technických parametrech
a rozsahu pokrytí analogových vysílačů, jejichž ukončení provozu je v souladu
s harmonogramem TPP plánováno v územních oblastech Plzeň (30. září 2009) a Praha
(31. října 2009).
Další rozvoj vysílacích sítí 1 až 3 se očekává v souladu s harmonogramem
stanoveným v TPP.

14. Správa rádiového spektra
Dne 22. června 2009 vydal předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
rozhodnutí, kterým udělil příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě
elektronických komunikací ve standardu GSM společnostem Vodafone a.s., T-Mobile a.s.
a Telefónica O2, a.s. Příděly rádiových kmitočtů byly uděleny na základě výsledků
výběrového řízení a po uhrazení stanoveného poplatku. Příděly rádiových kmitočtů převzali
zástupci uvedených společností téhož dne. Společnost Telefónica O2. získala práva ke
kmitočtovému úseku 885,5–886,9 / 930,5–931,9 MHz; společnost T-Mobile získala práva ke
kmitočtovému úseku 886,9–888,1 / 931,9–933,1 MHz a společnost Vodafone získala práva
ke kmitočtovému úseku 881,9–885,5 / 926,9–930,5+ 889,9–890,1 / 934,9–935,1 MHz.
Rada ČTÚ schválila dne 16. června všeobecné oprávnění č. VO-R/10/06.2009-9
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu. Důvodem pro
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vydání tohoto všeobecného oprávnění, které nahrazuje dosavadní všeobecné oprávnění
č. VO-R/10/10.2008-14, je potřeba implementace nového rozhodnutí Evropské komise
2009/343/ES ze dne 21. dubna 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/131/ES o umožnění
využívání rádiového spektra pro zařízení využívající ultraširokopásmovou technologii
harmonizovaným způsobem ve Společenství, a implementace aktualizované verze
doporučení CEPT ERC/REC 70-03 – Užívání zařízení s krátkým dosahem. Prakticky se
jedná o přidání nového kmitočtového pásma 77–81 GHz pro vozidlové radary, dále přidání
pásem pro ultraširokopásmové radary k zobrazení struktury zdí a zemského povrchu
a úpravu technických parametrů a podmínek provozování zařízení UWB (Ultra Wide
Band). Všeobecné oprávnění bylo zveřejněno 17. června 2009 v částce 13/2009
Telekomunikačního věstníku a nabývá účinnosti 2. července 2009.

15. Poštovní služby
V průběhu června byly pravomocně uloženy 4 pokuty v celkové výši 63 000,- Kč
(Česká pošta proti nim nepodala rozklad).
Pokuty se týkaly porušení poštovního tajemství, neodůvodněného vrácení poštovní
zásilky, ve 2 případech pak neposkytnutí správných informací o poskytovaných službách.

Projednáno Radou ČTÚ dne 14. července 2009.
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