Měsíční monitorovací zpráva č. 23
Českého telekomunikačního úřadu
červen 2008
Manažerské shrnutí
ČTÚ zahájil v polovině června správní řízení se třemi mobilními operátory, kteří byli
na základě analýzy relevantního trhu č. 16 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých
veřejných mobilních telefonních sítích stanoveni podniky s významnou tržní silou (Telefónica
O2, T-Mobile a Vodafone). Správní řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související
s regulací cen uložené na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.
Důvodem zahájení těchto správních řízení je záměr ČTÚ stanovit nové nižší maximální ceny
za terminaci.
ČTÚ vydal rozhodnutí společnostem Vodafone a Telefónica O2 o uložení povinnosti
umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami podle § 38 odst. 4 zákona
o elektronických komunikacích a v souladu s § 44 a § 45 zákona o elektronických
komunikacích výběr cen nebo cenových plánů, tzv. „zvláštní ceny“, 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. Tato rozhodnutí nabyla
právní moci dne 1. července 2008.
Dne 19. června 2008 zveřejnil k nové konzultaci ČTÚ na svých webových stránkách
návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně
dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické
osoby. Tento nový návrh byl přepracován na základě výsledků veřejné konzultace k prvnímu
návrhu analýzy bývalého trhu č. 3.
Dne 27. června 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné
konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.
Evropská komise zahájila v květnu 2008 veřejnou konzultaci o fungování a účincích
nařízení EU o roamingu. Požádala odvětví telekomunikací, spotřebitele a další zúčastněné
strany o zpětnou vazbu týkající se tohoto nařízení, které vstoupilo v platnost dne 30. června
2007, aby mohla provést přezkum jeho fungování a účinnosti. Podle ustanovení tohoto
nařízení musí Komise v roce 2008 podat Evropskému parlamentu a Radě zprávu
o fungování nových pravidel roamingu a jejich účincích. Cílem veřejné konzultace bylo
shromáždit do 2. července 2008 odpovědi od mobilních operátorů, podniků, sdružení
spotřebitelů a jakýchkoliv dalších zúčastněných stran. ČTÚ předal Evropské komisi i ERG
své negativní stanovisko jak k prodloužení účinnosti nařízení, tak i jeho rozšíření na služby
SMS a data.
Dne 24. června 2008 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k „Návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony", na jehož přípravě se ČTÚ podílel. Tato novela zohledňuje
zkušenosti nabyté při více než dvouleté aplikaci tohoto zákona. Vedle narovnání některých
výkladově sporných částí zákona o elektronických komunikacích je možno za hlavní oblasti,
kterých se předkládané změny dotýkají, označit zejména zavedení možnosti změn
a odnímání přídělů rádiových kmitočtů a dále problematiku financování univerzální služby.
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Předkládaný návrh zákona dále mění i některé další zákony, zejména zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to v souvislosti s odstraňováním
některých problémů zjištěných v rámci probíhajícího procesu digitalizace zemského
televizního vysílání.
Dne 16. června 2008 zahájila společnost Mobilkom poskytování mobilních hlasových
služeb.
Společnost Telefónica O2 ukončila 1. července 2008 po 71 letech provoz tuzemské
dálnopisné sítě. Od roku 1999 zajišťovala veškerý tuzemský dálnopisný provoz ústředna
v budově hlavní pošty v pražské Jindřišské ulici. Ta fungovala nepřetržitě od roku 1973, kdy
nahradila kapacitně nevyhovující zařízení ve Fibichově ulici. Další ústředny byly v Brně a ve
Zvolenu a koncové ústředny pak v krajských a okresních městech. Postupně s úbytkem
zájmu o službu operátor ústředny rušil.

1. Vývoj trhů
Čtvrtý mobilní operátor U:fon (společnost Mobilkom) zahájil 16. června 2008
poskytování mobilních hlasových služeb. Jeho účastníci tak mohou vedle již
poskytovaných služeb bezdrátové telefonní linky, připojení k síti Internet či vysílaček využít
i standardní mobilní hlasové služby prostřednictvím čtyř U:fonových tarifů, které nabízejí
volání v rámci vlastní sítě zdarma. Podmínkou je zakoupit si speciální mobilní telefon
a aktivovat si jeden z nabízených tarifů. Tarif Za nula nabízí volání do ostatních sítí za 4,90
Kč/min, přičemž zákazník neplatí žádný měsíční paušál, ale pořízení mobilního telefonu se
smlouvou na 24 měsíců stojí 5 000,- Kč. Tarif Za 100 s měsíčním paušálem 100,- Kč pak
nabízí pořízení mobilního telefonu se smlouvou na dobu neurčitou za 2 000,- Kč. Tarif za
300 a Za 600 Rodina (3 SIM) poskytuje volání do ostatních sítí za 3,90 Kč/min a SMS do sítě
U:fon zdarma.
Společnost Telefónica O2 vydala Dodatek č. 8, kterým se mění a doplňuje Ceník
služeb elektronických komunikací – Hlasové služby. S účinností od 1. června 2008 došlo
k úpravě znění obchodního názvu „VoIP linka IP Centrex“ na „VoIP linka O2 Virtuální
ústředna“.
Od 1. června 2008 zařadila společnost Telefónica O2 do své nabídky nový cenový
tarif O2 Volám Basic a v této souvislosti upravila podmínky poskytování telefonní služby.
V rámci cenového tarifu lze za cenu 119,- Kč s DPH uskutečnit maximálně 300 minut
místních a dálkových volání ve špičce i mimo špičku do pevných sítí v ČR. Maximální délka
jednoho volání v rámci tohoto zpoplatnění je omezena na 30 minut a poté je volání
zpoplatňováno podle nastaveného cenového tarifu, tj. 1,37 Kč za každou započatou minutu
ve špičce a 0,71 Kč s DPH mimo špičku. Ceny za mezinárodní volání O2 Volám Basic jsou
shodné s cenami např. cenových tarifů O2 Volno Plus, O2 Nonstop, O2 Volám a cenovými
tarify typu O2 Expres tj. 3,93 za minutu volání v rámci první skupiny zemí (např. volání na
Slovensko, Německo), 4,40 Kč za minutu volání v rámci druhé skupiny zemí (např. volání do
Velká Británie, USA, Španělska) atd.
Nadstavbový balíček O2 Pevná 50 byl rozšířen a kromě místních volání ho lze nově
použít i na dálková volání do pevných sítí v ČR.
Dodatkem č. 8 byly zveřejněny ceny a cenové podmínky služby Ohlašovna poruch
společností GTS s přístupovým číslem 13 100 a České Radiokomunikace s přístupovým
číslem 13 125. Účastník, který využije tyto služby, zaplatí cenu za přístup ke službě 2,95 Kč
(cena za sestavení volání) a za každou započatou minutu volání z pevných linek 2,95 Kč. Za
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volání z veřejných telefonních automatů a hovoren na tato čísla uživatel zaplatí 10,- Kč za
každých započatých 150 sekund.
Do ceníku hlasových služeb byla Dodatkem č. 8 zařazena služba bezplatná Linka
bezpečí pro děti a mládež s přístupovým číslem 116 111.
Dodatek č. 8 ruší pro zasílání Vyúčtování za služby v elektronické podobě u služby
O2 e-účet zpoplatnění této služby.
S účinností od 1. července 2008 dochází ke zrušení bez náhrady těch částí ceníku,
které se týkají vnitrostátního i mezinárodního provozu veřejné dálnopisné služby.
Nadstavbový balíček na volání do mobilních sítí Neomezená mobilní volání byl od
1. června 2008 nahrazen nadstavbovým balíčkem s názvem Balíček 1000 minut do
mobilních sítí. Balíček je určen pro zákazníky, kteří využívají VoIP linku Neomezená linka. Za
původní cenu 595,- Kč za měsíc lze bezplatně volat do mobilních sítí v ČR v již vymezeném
rozsahu, a to 1 000 minut za zúčtovací období bez omezení doby provozu, počtu volání
a délky jednotlivých volání.
Telefónica O2 v ceníku služby O2 Duo rozšířila nabídku této služby o balíček
obsahující variantu hlasového tarifu Volám Basic a ADSL 2048 za 898,45 Kč a balíček
obsahující cenový tarif Volám Basic s ADSL 4096 za 1 136,45 Kč.
Společnost Telefónica O2 prodloužila do konce června marketingovou akci, v jejímž
rámci je novým zákazníkům služeb O2 Internet ADSL o rychlostech 2 a 4 Mbit/s poskytována
50 % sleva z pravidelné měsíční ceny po dobu prvních 6 měsíců. Až do konce července byla
prodloužena akce „WiFi modem k webové objednávce“, která novým zákazníkům služeb O2
Internet ADSL nebo O2 Internet ADSL Extréme umožní při on-line objednávce přes webové
stránky společnosti Telefónica O2 získat WiFi modem za jednorázovou cenu 1,- Kč.
V období od 2. června do konce září 2008 poskytuje společnost GTS novým
zákazníkům služby Novera DSL, kteří podepíší smlouvu se závazkem na 18 měsíců, zřízení
služby za 1,19 Kč a rovněž i modem za stejnou cenu.
Společnost České Radiokomunikace do konce června prodloužila akční nabídku,
která novým zákazníkům služeb Classic ADSL umožní získat zřízení služby zdarma,
zvýhodněný odkup modemu za 595,- Kč a zároveň i neomezené surfování, tedy dočasné
zrušení datových limitů. U služby Premium ADSL 4096/512 je po dobu prvních 6 měsíců
účtována snížená pravidelná měsíční cena ve výši ceny služby Premium ADSL 2048/512,
tj. 772,- Kč namísto 1 010,- Kč.
S navýšením datových limitů přišla s počátkem června společnost Tiscali. U služeb
Tiscali ADSL činí nově nejnižší datový limit 12 GB pro rychlost 2 Mbit/s (místo dosavadních
4 GB) a nejvyšší datový limit 48 GB pro rychlost 8 Mbit/s (místo dosavadních 35 GB).
Akviziční nabídku pro internetové připojení prodloužila do 30. června 2008
i společnost UPC. S novou objednávkou jednoho z internetových tarifů (s výjimkou tarifu
UPC Professional) do tohoto data lze získat 50 % slevu ze standardní měsíční ceny tarifu,
instalaci i aktivaci za 1,- Kč a zapůjčení modemu zdarma.
U mobilních služeb poskytuje od 9. června 2008 společnost Vodafone svým
zákazníkům, kteří si pořídí novou předplacenou Vodafone nabitou kartu, možnost volat do
všech sítí v ČR za stejnou minutovou sazbu a posílat SMS za stejnou cenu jako tarifní
zákazníci na tarifech Nabito. Podmínkou je dobít kredit minimálně 349,- Kč měsíčně či více
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(v tom případě se snižuje cena za minutu volání). Tyto ceny platí maximálně jeden měsíc,
pak je nutné znovu kartu dobít.
Změny nastaly i u roamingových služeb, kdy společnost snížila cenu za stažená data
v zahraničí až o 30 %. Dále došlo k rozšíření roamingové služby Vodafone Passport na celý
svět. Zákazník, který má tuto službu aktivovanou, tak může volat ze zahraničí nebo přijímat
hovory za cenu za sestavení hovoru (která se svou výší odlišuje podle zóny) a v případě
odchozích hovorů platí pouze cenu hovoru za minutu dle domácího tarifu, u příchozích
neplatí po zaplacení ceny za sestavení hovoru nic. Ke snížení došlo i u základní roamingové
nabídky Vodafone World, kdy v ostatních zónách mimo státy EU/EHP došlo ke snížení cen
za odchozí hovory cca o 16 %.
Společnost Vodafone také vydala speciální edici Vodafone divoké karty, která je
k získání v obchodech Tesco a která po minimálním dobití 400,- Kč poskytne zákazníkovi
bonus ve formě 200,- Kč k nabitému kreditu.
Společnost také rozšířila poskytování svých služeb zdarma výměnou za mobilní
reklamu, a to u stahování her do svého mobilu přes mobilní portál Vodafone live!. Zákazníci,
kteří si budou chtít hry zdarma stáhnout, se přímo z hlavního menu portálu Vodafone live!
dostanou do speciální sekce Sponzorované hry. V ní je seznam her, který se objeví a bude
k dispozici ke stažení poté, co o sobě uživatelé zadají základní informace – datum narození,
pohlaví, region a e-mail, na jejichž základě bude na hry navázána relevantní reklama.
Od 1. června 2008 společnost T-Mobile začala poskytovat tarifní zvýhodnění TMobile Rodina, které umožňuje za měsíční paušál od 799,- Kč/měsíc neomezené vzájemné
volání až mezi 5 členy skupiny. Obdobou je pak zvýhodnění T-Mobile Tým, které umožňuje
neomezené volání mezi pěti čísly za 831,- Kč/měsíc, které platí jeden ze zvýhodněných čísel
jako správce. Tato služba je výhodná především pro malé podniky či rodinu.
Co se týče roamingových služeb, společnost oznámila, že od 1. července zlevní
roamingové datové přenosy v 26 zemích EU/EHP a sjednotí je s domácími cenami, a to pro
roamingové nabídky Happy Roaming, roamingové zvýhodnění EU a Cestovatel. Dochází tak
ke změně ceny až o 79 %, z 0,29 Kč/kB na 0,06 Kč/kB. Snížení ceny za datové služby
proběhne i pro vnitrostátní stahování dat, kdy dojde k poklesu z 0,07 Kč/kB na 0,06 Kč/kB.
Dochází tak ke sjednocení ceny datových služeb vnitrostátních a roamingových.
T-Mobile přináší i další novinku, jež pomůže při sledování výše datového
roamingového účtu. Zákazníci s nejčastěji používanými datovými kartami mohou s pomocí
nové verze software web'n'walk manager automaticky sledovat objem dat přenesených
v roamingu, či se nechat upozornit na dosažení určitého limitu přenesených dat.
Pro zákazníky s roamingovým zvýhodněním Cestovatel pak bude snížena cena MMS
ze zvýhodňovaných zemí na období prázdnin (od 1. července do 30. září) na 9,80 Kč/ks.
Neobvyklou novinkou je skutečnost, že společnost umožní pokračovat v rozhovoru
bez přerušení při přestupu hranic do Rakouska a hovor bude účtován stále jako domácí
hovor. V opačném případě bude hovor při přechodu z Rakouska účtován jako roamingový
hovor. Tato nabídka platí pro všechny silniční hraniční přechody s Rakouskem.
Společnost Telefónica O2 snížila od června cenu za roamingovou SMS z 11,90 na
10,- Kč/ks nabídky Eurotarifu pro země EU/EHP, roamingové zvýhodnění Smart Roaming
pro všechny oblasti a u základní roamingové nabídky Mezinárodní roaming pro oblast
sousedních zemí a Evropy. Tarifikace u mezinárodních hovorů byla opět stanovena na 60+1.
Ke snížení ceny došlo i za stahování dat v zahraničí, a to o 20 % pro země EU na 23,8
Kč/100 kB.
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Od 1. července 2008 společnost dále snižuje ceny datových balíčků pro roamingové
zákazníky. Balíček 2 MB bude stát 107,10 Kč, (tj. 0,05 Kč za stažený KB), 4 MB bude stát
214,20 Kč a za balíček 50 MB zaplatí zákazník 1 487,50 Kč (tj. 0,03 Kč za stažený KB,
pokud využije celý objem dat). Ke snížení až o 40 % dojde od 1. července i u služby My
Europe SMS. Zákazník paušálních služeb tak bude moci odesílat SMS za 5,35 Kč ze všech
zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska za měsíční cenu 70,21 Kč.

Téma měsíce – Projednávání revize regulačního rámce během
slovinského předsednictví (01/2008 – 06/2008)
V červnu 2008 skončilo půlroční období slovinského předsednictví v Radě EU (dále
jen „SIP“). Následující text přináší shrnutí pokroku, kterého slovinské předsednictví dosáhlo
v projednávání návrhů Evropské komise (dále jen EK) k revizi regulačního rámce pro sítě
a služby elektronických komunikací (dále jen RR). Zaměřuje se především na oblasti, kde se
členské státy nejvíce přiblížily konsenzu a naopak, kde lze očekávat složité diskuse.

Směrnice regulačního rámce
V rámci pracovní skupiny pro telekomunikace a informační společnost byly detailně
projednávány návrhy dvou směrnic, kterými mají být novelizovány všechny směrnice
současného regulačního rámce z roku 2002. První z nich tzv. „směrnice o lepší regulaci“
mění směrnici rámcovou (2002/21/ES), přístupovou (2002/19/ES) a autorizační
(2002/20/ES), zatímco druhá tzv. „směrnice o právech občanů“ přináší změny ve směrnici
o univerzální službě (2002/22/ES) a ve směrnici o zpracování osobních údajů a ochraně
soukromí (2002/58/ES). Diskuse probíhala nejprve v obecné rovině a následně v podobě
šesti tématických celků tzv. klastrů:
− spektrum,
− číslování,
− ochrana spotřebitele a práva uživatele,
− bezpečnost, soukromí a ochrana dat,
− čl. 7 a nápravná opatření,
− zlepšení efektivní implementace.
Tato metoda umožnila SIP soustředit diskusi na jednotlivá témata a vystihnout
souvislost jednotlivých článků napříč směrnicemi. V této podobě byly také projednány první
kompromisní texty. Nicméně v závěru svého půlročního působení se SIP opět navrátilo ke
směrnicím jako takovým a představilo je k projednání v kompromisním znění. Ve svých
zprávách o pokroku, které byly předloženy ministrům, SIP zdůrazňuje, že u celé řady článků
byl vyjasněn postoj členských států, ovšem u řady z nich čeká následující předsednictví ještě
hodně práce. Francouzské předsednictví si klade za cíl dosáhnout politické shody na celém
balíčku revize RR.

Směrnice o lepší regulaci
Jedním z hlavních cílů, které deklarovala EK pro tuto část revize RR, bylo zlepšení
konzistentnosti regulace v odvětví elektronických komunikací. Podle EK je tohoto cíle možné
dosáhnout prostřednictvím vyššího zapojení EK do procesu ukládání nápravných opatření na
vnitrostátní úrovni, a to za asistence Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací
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(dále jen EECMA) coby nového poradního orgánu a prostřednictvím snadnějšího vydávání
prováděcích předpisů ze strany EK. Členské státy jsou ochotny podpořit snahu EK o posílení
konzistentnosti regulace, nicméně navrhované prostředky považuje většina z nich za
nepřiměřené. Dvacet členských států se vyslovilo proti rozšíření pravomoci veta EK na
nápravná opatření. Nově navrhované ustanovení čl. 7 (8), které by umožnilo EK nařídit
regulačnímu úřadu, jaké povinnosti má v konkrétním případě uložit, bylo odmítnuto
jednomyslně. SIP proto představilo kompromisní návrh, který počítá s možností EK
prodloužit lhůtu pro posouzení notifikace také v případě, že má pochybnosti o slučitelnosti
navrhovaných nápravných opatření s právem ES, ale neumožňuje vydání závazného
rozhodnutí EK v této oblasti. EK by mohla vydat pouze doporučení, které by NRA měla
povinnost vzít v co nejvyšší míře v úvahu. Odklon od doporučení EK by pak musel být řádně
odůvodněn. ČTÚ tento kompromis považuje za přijatelný.
SIP také zohlednilo přání členských států, aby nově navrhované pravomoci EK
vydávat prováděcí opatření ke směrnicím RR byly ponechány pouze v rozsahu, který
vyhovuje principům subsidiarity a proporcionality. Řada z těchto pravomocí bude
pravděpodobně omezena na pravomoc vydávat doporučení, řada z nich však zůstává
předmětem diskuse.
Dalším cílem EK je zjednodušení přístupu k rádiovému spektru. Podle výsledků
jednání je právě správa spektra jednou z oblastí, ve kterých si členské státy nepřejí široké
pravomoci EK. Jako nepřijatelná se jeví zejména ta ustanovení, která by EK umožnila
vydávání harmonizačních předpisů upravujících využívání některých kmitočtových pásem či
výběr podniků pro udělení individuálních oprávnění. Dále se členské státy shodují v tom, že
absolutní upřednostnění všeobecných oprávnění není vhodné. V kompromisním návrhu SIP
se proto objevuje rozšířený seznam důvodů pro udělení individuálních oprávnění. Stejně tak
se rozšiřuje okruh výjimek z principů technologické neutrality a neutrality vůči službám.
Během následujícího předsednictví lze očekávat zejména debatu o rozsahu a frekvenci
přezkoumávání souladu již vydaných oprávnění s nově zaváděnými principy a debatu
o pravomocech ve správě spektra.
Dalším závažným návrhem EK je čl. 13a přístupové směrnice, kterým se doplňuje
katalog možných nápravných opatření o tzv. funkční separaci. EK v tomto vyhověla žádosti
většiny národních regulačních úřadů, které chtějí mít toto opatření k dispozici pro případ, kdy
se ostatní dostupná nápravná opatření projeví jako neúčinná. EK věří, že v některých
případech může být funkční separace účinným nástrojem pro zamezení diskriminačnímu
chování podniků s významnou tržní silou, a to zejména v necenové oblasti. Zároveň EK
zdůrazňuje, že zkušenosti z Velké Británie nasvědčují, že jde o účinné řešení, které nemá
negativní dopady na investice. ČTÚ se s tímto přesvědčením neztotožňuje. Česká republika
proto vyjádřila na všech úrovních jednání negativní postoj k tomuto návrhu. Přestože většina
členských států tento návrh EK neodmítá, SIP debatu o funkční separaci zatím neuzavřelo
a očekává se další diskuse.

Směrnice o právech občanů
V této části revize RR se zdají být návrhy EK přijatelnější a není tedy překvapením,
že zde SIP dosáhlo většího pokroku než v otázkách regulačních. Dalším faktorem
usnadňujícím diskusi je samozřejmě také záměr EK vydat zelenou knihu o univerzální
službě, kterou bude iniciována veřejná konzultace a tedy širší diskuse o budoucnosti
univerzální služby jako takové. Sdělení EK k této otázce se očekává koncem roku 2008.
Členské státy podpořily návrhy EK, které vedou k aktualizaci dotčených směrnic
a zlepšení efektivnosti některých ustanovení, zejména pak ustanovení týkajících se
speciálních opatření pro postižené. Požadovaly ale odstranění ustanovení snižujících právní
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jistotu a ustanovení nadměrně zvyšujících administrativní zátěž. SIP tento požadavek
zohlednilo ve svém kompromisním textu.
Především došlo k omezení řady oznamovacích povinností, které měly sloužit
převážně jen pro statistické účely. Dále byl odstraněn požadavek na vyřízení žádosti
o přenesení čísla během jednoho pracovního dne. Tento požadavek považovala většina
států za nerealistický a zbytečně zatěžující. Potřebu stanovení lhůty vidí několik států EU,
kde jsou v současnosti s přenášením čísel problémy.
I přes dosažený pokrok a vyjasnění postojů jednotlivých států zde zůstává řada
otevřených otázek, které bude projednávat následující předsednictví. Mezi ně patří
navrhovaná ustanovení týkající se harmonizačních opatření a pravomocí EK, a dále
ustanovení, která podle vyjádření některých členských států již stojí za hranicí působnosti
regulačního rámce pro elektronické komunikace. Jedná se např. o ustanovení dotýkající se
služeb informační společnosti či ochrany autorských práv.
Další debata se povede také ohledně stanovení minimálních požadavků na kvalitu
služby. Členské státy se shodují v tom, že není vhodné, aby v této otázce měla EK pravomoc
vydat závazný prováděcí předpis. Některé státy podporují myšlenku, aby regulační úřady
mohly stanovit požadavky na kvalitu služby. Mělo by se však jednat o možnost a nikoli
povinnost stanovenou rozhodnutím EK. Přijatelné by bylo vydání doporučujících pokynů ze
strany EK. Jiné státy zastávají názor, že kvalita služby je čistě záležitostí trhu a záleží na
zákaznících, jakou kvalitu jsou ochotni akceptovat.
Bez otazníků nezůstala ani navrhovaná povinnost všech originujících operátorů
zajistit přístup k tísňovým voláním a poskytovat informace o lokaci volajícího metodou „push“
(bez vyžádání provozovatele tísňové linky) a zdarma. V kompromisním návrhu SIP navrhuje
doplnit kritérium technické proveditelnosti (zejména s ohledem na poskytovatele služeb
VoIP) a odstranit požadavek na využití metody „push“. To je však pro EK nepřijatelné.

EECMA
SIP se také dotklo návrhu nařízení o zřízení EECMA. Na úrovni pracovní skupiny byl
tento záměr projednán pouze jednou a všechny členské státy k němu vyjádřily odmítavé
stanovisko. SIP se o další věcnou debatu nepokusilo, naopak, soustředilo se v této otázce
výhradně na politickou diskusi o cílech pro trhy elektronických komunikací. Otázka
potřebnosti zřízení nové instituce byla tématem neformální diskuse ministrů během oběda na
zasedání Rady EU dne 12. června 2008. Ministři se vesměs shodli na tom, že nezbytnost
nové instituce není prokázána. Ani ústupek komisařky Redingové, když vyjádřila ochotu
zachovat agenturu ENISA se všemi jejími kompetencemi, nepřinesl návrhu EK vyšší
podporu. Ministři požadují nejprve detailní diskusi o kompetencích navrhované instituce a až
následně debatu o institucionálním zajištění. Obecně se ale většina členských států, včetně
ČR, přiklání k zlepšení fungování současných institucí. V oblasti ekonomické regulace by se
mohlo jednat o zefektivnění činnosti Skupiny evropských regulátorů (ERG) coby poradního
orgánu nezávislého na EK. Takový přístup nalezl podporu i v příslušných výborech
Evropského parlamentu, kde se diskutuje zejména návrh poslankyně Del Castillo tzv. BERT
(Body of European Regulators in Telecom), který se ubírá stejným směrem.

Další kroky
Počínaje 3. červencem 2008 bylo zahájeno další kolo projednávání celého balíčku
revize RR v Radě EU. Francouzské předsednictví pravděpodobně nejprve iniciuje diskusi
o EECMA, které se SIP vyhnulo. Pokud budou naplněny cíle francouzského předsednictví,
měli by ministři potvrdit politickou shodu ohledně všech návrhů EK na jejich zasedání
27. listopadu 2008.
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Paralelně bude probíhat projednávání v Evropském parlamentu. 7. července 2008
budou příslušné výbory hlasovaly o textech připravených jednotlivými zpravodaji a první
čtení na plenárním zasedání by mělo proběhnout 2. až 4. září 2008.

2. Regulační opatření
V polovině června byla zahájena správní řízení se třemi mobilními operátory ve věci
změny povinnosti uložené na základě § 51 odst. 3 Zákona rozhodnutím č. CEN/16/04.200624, CEN/16/04.2006-22 a CEN/16/04.2006-23 na trhu č. 16 - ukončení volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. Konkrétně se jedná o snížení
maximální ceny za terminaci.
Pro stanovení maximální ceny za terminaci vycházel ČTÚ z nákladů za rok 2006
vynaložených na ukončení volání v jejich sítích při respektování metody plně alokovaných
historických nákladů. ČTÚ současně vycházel z aktualizované hodnoty procenta návratnosti
vloženého kapitálu před zdaněním WACC ve výši 11,5 %.
Dne 19. června 2008 zveřejnil ČTÚ na svých webových stránkách návrh opatření
obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y, bývalého trhu č. 3 – veřejně dostupné
národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby. Tento
nový návrh byl přepracován na základě výsledků veřejné konzultace k prvnímu návrhu
analýzy bývalého trhu č. 3.
Dne 27. června 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné konzultace
k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 5 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. ČTÚ obdržel
připomínky a stanoviska od 5 dotčených subjektů. Po vypořádání připomínek bude zaslán
návrh opatření obecné povahy k notifikaci EK. Vypořádání připomínek bude zveřejněno na
webových stránkách ČTÚ.

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v červnu 2008
V červnu 2008 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikací
zahájeno žádné řízení.

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v červnu
2008
Číslo jednací
22 308/2008603
(44 337/2007606/XV.)

Navrhovatel
Unient
Communications,
a.s.

Odpůrce
Vodafone Czech
Republic a.s.

Věc
Spor o uzavření Dodatku č. 2
ke Smlouvě o propojení
telekomunikačních sítí ze dne
6. června 2007
(napadené rozhodnutí se ruší a věc
se vrací k novému projednání)

4. Univerzální služba
Dne 12. června 2008 uběhla lhůta pro uplatnění připomínek ve veřejných
konzultacích návrhů rozhodnutí pro společnosti Telefónica O2 a Vodafone, které byly vedeny
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ve věci uložení povinnosti umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami v souladu
s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích 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.
ČTÚ zveřejnil výsledky veřejných konzultací včetně tabulky vypořádání připomínek na
elektronické úřední desce. Předmětná rozhodnutí nabyla právní moci dne 1. července 2008,
tímto původní rozhodnutí pozbyla platnosti. Skupina oprávněných osob je oproti původně
vymezené zúžena pouze na osoby se zvláštními sociálními potřebami. Ostatním osobám tak
nejsou výše uvedené společnosti povinny poskytovat „zvláštní ceny“. Platnosti pozbylo
i rozhodnutí vůči společnosti T-Mobile, která nepodala přihlášku k účasti ve výběrovém
řízení.
ČTÚ dne 23. června 2008 zahájil v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 zákona
o elektronických komunikací přezkum důvodů pro uložení povinností poskytovat v rámci
univerzální služby tyto dílčí služby:
a) přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný

s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatele, zejména prostřednictvím
speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení,
b) doplňkové služby ke službám připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti,

přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, kterými jsou:
1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,
2. bezplatné selektivní zamezení ochozích volání pro účastníka,
3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.
Pro účely aktuálního přezkumu ČTÚ získává informace, připomínky a podněty od
současného poskytovatele dílčích služeb, plátců na účet univerzální služby dotčených
sdružení a asociací a také od koncových uživatelů. Z tohoto důvodu bude zahájen sběr dat
pomocí dotazníků, které budou rozesílány podnikatelům v elektronických komunikacích
s žádostí o poskytnutí relevantních údajů. Pro koncové uživatele ČTÚ připravil dotazník,
který bude po vyplnění možno odeslat na e-mailovou adresu prezkum@ctu.cz. Výše
uvedeným způsobem získané informace budou sloužit jako podklady pro přezkum těchto
dílčích služeb poskytovaných v rámci univerzální služby.
ČTÚ dokončil vydání všech správních rozhodnutí v 1. stupni jednotlivých správních
řízeních vedených s plátci na účet univerzální služby o výši příspěvků na ztrátu z univerzální
služby poskytovanou v letech 2002, 2003 a 2005. Rozhodnutí dosud nenabyla právní moci.
Jedná se o desítky rozhodnutí (celkem 93), která jsou navzájem v každém roce provázaná.
Náročný byl zejména výpočet odečitatelných položek, kdy docházelo k opakovanému
doplňování důkazů, které musel ČTÚ ověřovat. I když nejde o pravomocná rozhodnutí, je to
velký pokrok v procesu dokončení procesu zajištění úhrady ztráty z poskytování univerzální
služby ještě podle předchozí právní úpravy – zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích.
Konzultace opatření obecné povahy č. OOP/X/XX.2008-Y, kterým se stanoví
procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 zákona, byla
ukončena 5. června 2008. K OOP uplatnily připomínky dvě společnosti. Po zapracování
připomínek a schválení Radou ČTÚ bude OOP vydáno. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o výši čistých nákladů poskytovatele univerzální služby budou zahájena správní řízení
s jednotlivými plátci o stanovení výši platby na účet univerzální služby.
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5. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací
V průběhu června ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
− kontrola využívání rádiového kmitočtu v pásmu 150 MHz v okrese
skončení platnosti příslušného individuálního oprávnění k jeho
k 31. květnu 2008. Při kontrole bylo zjištěno, že předmětný kmitočet
využíván bez oprávnění. S provozovatelem rádiového zařízení bude
správní řízení.

Louny po
využívání
je nadále
zahájeno

− kontrola využívání rádiových kmitočtů 427,150 MHz a 428,725 MHz v okrese
Semily, které mělo být ukončeno k 31. lednu 2008 (po skončení platnosti
příslušného individuálního oprávnění k jejich využívání). Za využívání kmitočtů bez
oprávnění byla ve správním řízení uložena pokuta.
− kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů pozemní pohyblivé služby. V rámci této kontroly v pásmu 160 MHz
v Bílině bylo zjištěno využívání kmitočtu bez oprávnění. Za tento správní delikt
byla provozovateli rádiového zařízení ve správním řízení uložena pokuta.
− řešení stížností na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA
v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom. Jedná se o rušení TV od
základnových stanic CDMA (neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu
vysílače CDMA). Zvýšený počet stížností na rušení byl v lokalitách Slaný, Lysá
n. Labem, Kostelec n. Č. L. a Kunovice. Odstranění rušení provádí bezplatně
společnost MobilKom zařazením filtru před anténní zesilovač stěžovatele. ČTÚ
řeší případy rušení v součinnosti s touto společností a v souladu s podmínkami
oprávnění k využívání kmitočtů.
− kontrola veřejných telefonních automatů (VTA). Byla zahájena plošná kontrola
VTA provozovaných v obcích do 50 000 obyvatel a veřejných telefonních stanic
(VTS) provozovaných v těchto obcích v rámci univerzální služby. Zároveň je
kontrolována úroveň signálu GSM v místě VTA resp. veřejných telefonních stanic
(VTS).
− kontrola u společnosti Telefónica O2 zaměřena na databázi účastníků, u nichž
tato společnost uplatňuje náhradu nákladů na poskytování slev z ceny služeb
elektronických komunikací, z fondu univerzální služby. Byly prověřeny doklady
u 10 751 telefonních stanic. Kontrolou bylo zjištěno, že u všech prověřovaných
stanic byly k dispozici předepsané doklady, prokazující nárok na slevu.
− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění
k využívání čísel na testovacích pracovištích ČTÚ.
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6.

Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy

Na základě pozvání předsedy Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky se dne
24. června 2008 uskutečnilo v Banské Bystrici, sídle Výskumného ústavu spojov, setkání
pracovníků ČTÚ, Telekomunikačního úřadu Slovenské republiky a Výskumného ústavu
spojov Banská Bystrica. Hlavním tématem vzájemného setkání byla problematika měření
a vyhodnocování signálu zemského televizního vysílání a na to navazujícího stanovení
rozsahu pokrytí území a počtu obyvatel tímto vysíláním.
V úvodu setkání zhodnotili předsedové obou úřadů stávající stav v oblasti zavádění
zemského digitálního televizního vysílání. Zástupci ČTÚ na setkání presentovali vyhlášku
č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání, stejně
jako nařízení vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.
Zástupci Výskumného ústavu spojov představili návrh obdobného předpisu
připravovaného na Slovensku jako Technická normalizační informace. Součástí celodenního
jednání byla i presentace výsledků výpočtů a měření pokrytí zemským televizním vysíláním
provedená ČTÚ v oblastech Domažlic a Ústí nad Labem. Pracovníci odboru státní kontroly
elektronických komunikací z oddělení technické podpory v Brně provedli pro možnost
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porovnání výsledků a měřících metod v části Banské Bystrice měření pokrytí vysíláním
DVB-T zajišťovaným vysílačem Banská Bystrica 66. Zpracované výsledky tak bylo možno
porovnat v rámci setkání se zkušenostmi a výsledky měření pracovníků Výskumného ústavu
spojov.

7. Asociace
Dne 11. června 2008 se uskutečnilo setkání zástupců ČTÚ a členů Rady ČTÚ se
zástupci Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen APVTS).
Hlavními tématy diskuse byla realizace kmitočtové koordinace kmitočtů v ČR a další postup
při řešení kmitočtových přídělů, přístup ČTÚ k broadbandového trhu, úprava přenositelnosti
čísel v pevných sítích, zneužívání veřejných prostředků pro budování sítí a pozice ČTÚ
k připravovanému uložení povinnosti naked DSL. Příští setkání Rady ČTÚ
s představenstvem APVTS se uskuteční v průběhu září nebo října 2008.
Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen APVTS) společně
s Asociací
provozovatelů
mobilních
sítí
(dále
jen
APMS)
představila
s účinností od 1. července 2008 aktualizovanou verzi KODEXU ATX, obecných doporučení
pro poskytování Audiotexových služeb.
Cílem dokumentu je definovat transparentní a zároveň nediskriminační prostředí pro
poskytování audiotexových služeb s akcentem na ochranu spotřebitele a dlouhodobé
zlepšení pověsti těchto služeb na trhu. KODEX ATX slouží spotřebitelům, kteří využívají
audiotexových služeb (tj. volání na čísla se zvýšeným tarifem) k srozumitelnému pochopení
fungování těchto služeb. KODEX ATX dále slouží poskytovatelům, agregátorům
audiotexových služeb a operátorům jako pravidla pro provozování prémiových hlasových
služeb – Audiotexu v České republice.

8. Spotřebitelské otázky
Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu června ČTÚ zahájil 5 583 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. Bylo vydáno 6 495 rozhodnutí ve věci.
Úřad evidoval za měsíc červen celkem 67 stížností účastníků/uživatelů, z toho
u 6 stížností nebyl ČTÚ příslušný k vyřízení a u 12 stížností nebylo zjištěno porušení
ustanovení zákona o elektronických komunikacích. V porovnání s předchozím měsícem
došlo k poklesu počtu stížností o 20 %.

9. Změny legislativní
Dne 2. června 2008 byl v částce 59 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 189/2008 Sb.,
kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti
státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon
o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Tento zákon v části dvacáté mění § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích
tak, že se věta čtvrtá včetně poznámky pod čarou č. 18 zrušuje. Důvodem zrušení
daného ustanovení je skutečnost, že způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení
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tvoří pouze součást odborné kvalifikace vztahující se k výkonu regulovaných povolání
spadajících do věcné působnosti jiných resortů, např. námořní poručík, radioasistent,
radiodůstojník, apod. Vzhledem k tomu, že v těchto případech je odborná způsobilost
komplexně posuzována těmito resorty, ČTÚ bude napříště plnit úlohu toliko poradního
orgánu. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.
Dne 30. června 2008 byla v částce 75 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška
č. 231/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí
a služeb elektronických komunikací. Účelem vyhlášky je upřesnění některých
používaných právních institutů (např. doplnění definice lehce zapamatovatelného čísla či
úprava vymezení mezinárodního identifikátoru účastníky mobilní telefonní sítě). Dále dochází
k úpravě přílohy č. 1 vyhlášky, pokud jde o popisy a poznámky pro některá čísla a přístupové
kódy (bod 4.5, 6 a 7 přílohy č. 1). Současně touto právní úpravou dochází k uvolnění
z rezervy přístupového kódu 989 k virtuálním neveřejným komunikačním sítím (VPN), a to
v rozsahu 9890 až 9899. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2008.
Dne 24. června 2008 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k „Návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony".
Návrh zákona je předkládán na základě Plánu legislativních prací vlády pro rok 2008
a je plánovanou novelou, která má zohledňovat především zjištění a zkušenosti nejen
správních úřadů, ale i podnikatelů v oblasti elektronických komunikací a dotčené veřejnosti
nabyté při více než dvouleté aplikaci tohoto zákona. ČTÚ se na přípravě návrhu tohoto
zákona aktivně podílel.
Podstata změn zákona o elektronických komunikacích navrhovaných ze strany ČTÚ
spočívá:
a)

v zavedení možnosti změny a odnětí přídělu rádiových kmitočtů, neboť podle
současné právní úpravy není toto možné. V případech práv k využívání rádiových
kmitočtů udělených přídělem rádiových kmitočtů tak stát nemá efektivní nástroj
k zajištění účelného využívání rádiového spektra, a to zvláště pokud dochází
k nevyužívání takových rádiových kmitočtů a je tím blokována část rádiového spektra
pro možné využívání.
Současně by navrhovaná změna zákona o elektronických komunikacích měla zajistit
plnou kompatibilitu mezi právní úpravou přídělů rádiových kmitočtů a právní úpravou
individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, neboť oba uvedené instituty
jsou individuálními správními akty upravujícími přístup subjektů k rádiovým kmitočtům
s možností jejich využívání. Návrhem dochází rovněž k posilování právní jistoty
subjektů využívajících rádiové kmitočty zakotvením některých v praxi sporných nebo
nejednoznačných skutečností, jako například problematiky přechodu přídělu
rádiových kmitočtů na právního nástupce původního držitele tohoto přídělu,
prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti, apod.

b)

ve změně financování univerzální služby. Univerzální služba v oblasti
elektronických komunikací zahrnuje řadu dílčích služeb, jejichž poskytování je státem
ukládáno příslušným podnikatelským subjektům, a ve většině případů pro ně
představuje reálné riziko vzniku finanční ztráty, tzv. čistých nákladů. Podle
dosavadního způsobu je tato vzniklá ztráta financována ve většině případů
podnikateli v elektronických komunikacích - prostřednictvím účtu univerzální služby,
do kterého tito přispívají, nebo v omezeném rozsahu státem, a to v případě dílčí
služby univerzální služby spočívající v možnosti výběru cen nebo cenových plánů pro
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zákonem vymezený okruh osob (zvláštní ceny pro zdravotně postižené osoby).
Protože se ve všech případech dílčích služeb univerzální služby jedná o požadavek
státu na plnění některých povinností v zájmu občanů, měl by také stát hradit
příslušné náklady, které určeným podnikatelů v souvislosti s poskytováním dílčích
služeb univerzální služby vzniknou (čisté náklady). S ohledem na uvedené se
navrhuje sjednocení financování univerzální služby ve všech případech, a to
státem ze státního rozpočtu.
Předkládaný návrh zákona dále mění i některé další zákony, zejména zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, krizový zákon, zákon o správních
poplatcích a autorský zákon.
V případě zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání jde zejména
o zrušení zákazu křížení vlastnictví, kdy současný § 17 odst. 4 tohoto zákona brání
podnikatelům v elektronických komunikacích získat licenci pro provozování rozhlasového
a televizního vysílání šířeného digitálně, čímž je omezována hospodářská soutěž na
mediálním trhu, a dále o zrušení omezení vlastnictví sítí elektronických komunikací
a jim přiřazených prostředků umožňujících šíření rozhlasového vysílání a zemského
digitálního televizního vysílání (§ 55b zákona o provozování rozhlasového a televizního
vysílání). I toto omezení, které brání podnikatelům v možnosti vlastnit nebo provozovat více
než dvě z uvedených sítí předem brání volné hospodářské soutěži na trhu elektronických
komunikací.
Za další důležitou změnu, kterou tento zákon přináší, je možné označit úpravu
autorského zákona spočívající ve zrušení poplatků za společný příjem digitálního
televizního vysílání. Tato úprava by měla odstranit nerovnost v přístupu k analogové
a digitální formě televizního vysílání a současně by měla přispět k úspěšnosti
probíhajícího procesu digitalizace zemského televizního vysílání.

10. Evropská unie
Evropská komise zvyšuje úsilí při propagaci bezplatné evropské linky 112 pro tísňová
volání v EU, která s výjimkou Bulharska funguje ve všech státech EU.
http://ec.europa.eu/news/justice/080609_1_cs.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm
Ve dnech 3. až 5. června 2008 se v Berlíně uskutečnilo 29. zasedání Skupiny pro
zajištění administrativní spolupráce při implementaci směrnice R&TTE (ADCO), která je
poradním orgánem TCAM pro účely implementace směrnice č. 1999/5/EC o rádiových
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.
Dne 4. června 2008 se v Bruselu uskutečnilo 16. zasedání Skupiny pro politiku
rádiového spektra (RSPG), která je poradním orgánem s mandátem konzultovat otázky
technologického vývoje, vývoje trhu a regulace vztažené k užití rádiového spektra v kontextu
politiky EU v elektronických komunikacích, dopravě, výzkumu a vývoji, apod. Na programu
jednání uvedeného zasedání byly otázky zefektivnění regulačního prostředí pro využívání
spektra, kolektivního využívání spektra, dopadu flexibilnější správy spektra na soutěžní
prostředí, využití spektra na vnějších hranicích EU a další otázky politiky spektra včetně
administrativních a organizačních záležitostí.
Dne 7. května 2008 zahájila EK veřejnou konzultaci k revizi nařízení o regulaci
roamingu a jeho případném rozšíření na SMS a datové služby s ukončením dne 2. července
2008. Nařízení EU o roamingu ze dne 30. června 2007 požaduje, aby operátoři nabízeli
zákazníkům při používání roamingových hlasových služeb v ostatních členských státech
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„eurotarif“, a zavedlo stropy (bez DPH) ve výši 0,49 EUR za minutu pro odchozí hovory
a 0,24 EUR za minutu pro příchozí hovory. Tyto ceny budou 30. srpna 2008 sníženy na
0,46 EUR, resp. 0,22 EUR a 30. srpna 2009 na 0,43 EUR, resp. 0,19 EUR. Koncem září
2007 mohlo výhody „eurotarifu“ využívat více než 400 milionů občanů EU. Nařízení
o roamingu se omezuje na hlasové služby a jeho platnost a účinnost skončí dne
30. června 2010, pokud Evropský parlament a Rada nerozhodnou na základě návrhu
Evropské komise o jeho prodloužení. Komise musí v roce 2008 provést přezkum a podat
Evropskému parlamentu a Radě zprávu. ČTÚ ve svém stanovisku uvedl, že nepovažuje za
ospravedlnitelné prodloužit či rozšířit platnost nařízení o roamingu, když průměrné příjmy na
velkoobchodě postupně klesají, a to i u neregulovaných služeb (data, SMS). Svůj komentář
zaslal EK a ERG.
Dne 4. června 2008 zahájila ERG veřejnou konzultaci k regulačním principům IPIC/NGN Core, která končí dne 11. července 2008.
Dne 26. června 2008 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k návrhu
Doporučení o poplatcích za terminaci hlasových volání. Příspěvky do konzultace je možno
zasílat do 3. září 2008 na adresu infso-termination@ec.europa.eu. Více informací včetně
konzultačních dokumentů lze nalézt na stránkách EK:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/termination_rate
s/index_en.htm
Ve dnech 10. až 11. června 2008 se v Lucemburku konalo 26. zasedání Výboru pro
posuzování shody a kontrolu trhu telekomunikačních zařízení (TCAM), který je poradním
orgánem Evropské komise pro účely implementace směrnice č. 1999/5/EC o rádiových
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.
Dne 11. června 2008 proběhlo v Bruselu 31. zasedání COCOM. Účastníci zasedání
schválili program jednání, mezi jehož hlavní projednávané body byl zařazen aktualizovaný
přehled průběhu notifikací podle článku 7 Rámcové směrnice 2002/21/ES, problematika
spojená s revizí regulačního rámce, implementace regulace roamingu, průběh zajišťování
funkčnosti čísel 112 a 116 a analýza připravovaného Rozhodnutí o výběru a autorizaci
systémů zajišťujících družicové pohyblivé služby (MSS). Na uzavřeném jednání byl schválen
návrh Doporučení o notifikacích podle článku 7 Rámcové směrnice.
Dne 12. června 2008 se v Lucemburku sešli na jednání Rady pro dopravu,
telekomunikace a energetiku ministři členských států Evropské unie zodpovědných za oblast
elektronických komunikací. Na programu jednání bylo pět novelizovaných směrnic a návrh
na zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (EECMA - European
Electronic Communications Market Agency). Ministři dále přijali Závěry ke Sdělení Komise
o využití digitální dividendy z listopadu 2007.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/384&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en
Ve dnech 17. až 18. června 2008 proběhla v Soulu konference OECD. Hlavním
tématem konference byla budoucnost na poli internetové ekonomiky. Paní Viviane Reding,
komisařka EU pro informační společnost a média, zde vystoupila se svým projevem „Seizing
the Opportunities of the Global Internet Ekonomy“.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/336&format=HTML&
aged=0&language=FR&guiLanguage=en
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11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Shromáždění CEPT
Ve dnech 5. až 6. června 2008 se konalo ve Valettě Shromáždění Konference
evropských poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), které je vrcholným orgánem této
organizace. Na programu jednání byly otázky politického a strategického charakteru týkající
se činnosti výborů CEPT, tzn. ECC (Electronic Communications Committee), CERP
(European Committee for Postal Regulations), Komise pro ITU a ERO/ETO (European
Radiocommunication Office/European Telecommunication Office) za uplynulé období
a obvyklé organizační a členské záležitosti CEPT. Hlavním bodem programu jednání byly
výsledky činnosti pracovní skupiny (High Level Task Force) k problematice reformy CEPT,
zaměřené na udržení pozice a zajištění adekvátních reakcí této organizace na nové výzvy
v souvislosti s vývojem v rámci EU a s měnícími se podmínkami na trhu elektronických
komunikací. Konečné schválení reformních opatření by mělo být předmětem jednání
Shromáždění ještě před skončením předsednictví Malty v tomto roce.

Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
Ve dnech 2. až 4. června 2008 se v Bruselu konalo zasedání pracovní skupiny pro
telekomunikace WGT 2 CCPC. Hlavním bodem programu byla kontrola a upřesnění způsobu
plnění stanovených úkolů vyplývajících z implementačního plánu CCPC WGT na léta 2007
– 2008. Byly projednány komentáře a návrhy jednotlivých národních delegací ke stanoveným
úkolům a dokumentům, které byly zaslány od ostatních orgánů NATO, především EAPC
a SCEPC. V průběhu jednání pracovaly dvě ad-hoc skupiny, které řešily zejména úkoly
týkající se činnosti sítí elektronických komunikací v podmínkách použití CBRN/WMD (zbraní
hromadného ničení) a v podmínkách tzv. „cyber attacks“. Součástí této problematiky je
i otázka účinků elektromagnetických polí vysoké energie na činnost sítí elektronických
komunikací.

12. Nové technologie a služby
Přední dodavatel technologie pro digitální rozhlas a mobilní televizi anglická
společnost Frontier Silicon oznámila, že připravuje unifikovaný modul pro přijímače
digitálního rozhlasového vysílání, který podporuje všechny standardy založené na programu
Eureka 147 včetně standardu DAB, DAB+ a DMB-Audio.
Nový modul představuje kompletní přijímač pro standardy DMB-Audio, DAB, DAB+
a FM-RDS a je elektricky i mechanicky kompatibilní s většinou předchozích modulů
dodávaných společností Frontier Silicon na trh během uplynulého roku. Modul zahrnuje
všechna nezbytná rozhraní pro plnohodnotnou funkci přijímače. Pro kompletní sestavu
přijímače je třeba pouze doplnit zdroj napájení, display, ovládací tlačítka, audio zesilovač
a reproduktory. Vzorky přijímače mají být k dispozici ve 3. čtvrtletí, dodávky pro výrobu pak
koncem roku 2008.

13. Digitalizace RTV
–
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14. Správa rádiového spektra
Rada ČTÚ schválila dne 18. června pod označením OOP/13/06.2008-6 Opatření
obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy, č. OOP/13/07.2005-1, kterým se
stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů, v platném znění. Důvodem změny je rozšíření tohoto opatření obecné
povahy o údaje nutné pro kmitočtové plánování RR spojů v pevné službě ve všech
kmitočtových pásmech podle plánovacích parametru jednotlivých částí plánu využití
rádiového spektra. Opatření obecné povahy bylo zveřejněno v Telekomunikačním věstníku,
částka 12/2008 ze dne 4. července 2008 a nabývá účinnosti 19. července 2008.

15. Poštovní služby
V průběhu června se ČTÚ na základě konkrétních podnětů uživatelů poštovních
služeb zabýval čtyřmi případy, v nichž podle zjištění ČTÚ Česká pošta poškodila své
zákazníky nesprávným vyřízením reklamace. Ve dvou případech jim vyplatila nižší náhradu
škody než tu, která jim náležela. V dalších dvou případech odmítla vyplatit jakoukoliv
náhradu škody (v jednom případě šlo o ztrátu poštovní zásilky, ve druhém o zničení jejího
obsahu). ČTÚ zaslal svá zjištění České poště s výzvou k nápravě tohoto stavu.
Projednáno Radou ČTÚ dne 8. července 2008.
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