Měsíční monitorovací zpráva č. 24
Českého telekomunikačního úřadu
červenec 2008
Manažerské shrnutí
ČTÚ zahájil koncem července dvě správní řízení se společností Telefónica O2, která
byla na základě analýz relevantních trhů č. 8 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní
síti v pevném místě a č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních
sítí poskytovaných v pevném místě stanovena podnikem s významnou tržní silou. Správní
řízení byla zahájena ve věci změny povinnosti související s regulací cen uložené na základě
§ 51 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.
ČTÚ podle § 20 odst. 1 zákona o poštovních službách zveřejnil v Poštovním věstníku,
částka 7, dne 17. července 2008 Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence (sdělení
Českého telekomunikačního úřadu 39). Platnost stávající poštovní licence přidělené České
poště končí k 31. prosinci 2008. Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní
licence pro příští období takovému subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti
(všeobecná dostupnost základních služeb na území České republiky) způsobem, který je
v souladu s potřebami veřejnosti a se základními kvalitativními požadavky, včetně
soustavného poskytování informací o základních službách a způsobu jejich užití. Nová
poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2012.
Dne 4. července 2008 byl v částce 78 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 247/2008 Sb., 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. Tento zákon je implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady
2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti
s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.
Dne 19. července 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné
konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/X/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro
nepodnikající fyzické osoby. ČTÚ připomínky vypořádal a dne 6. srpna 2008 zveřejnil na
svých webových stránkách tabulku vypořádání.
Dne 5. srpna 2008 zveřejnil ČTÚ na svých webových stránkách tabulku vypořádání
připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX:2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikacích.
Dne 18. července 2008 zahájil ČTÚ pravidelný sběr dat. Podnikatelé v elektronických
komunikacích mají nově povinnost předávat údaje výhradně v elektronické formě, tj. na
portál Centrálního úložiště výkazů, v těch elektronických formulářích, které jsou jednotlivým
podnikatelům přiřazeny automaticky podle oznámených služeb. Zároveň byly v návaznosti
na změnu systému sběru informací od letošního roku zcela zrušeny statistické výkazy podle
zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Počínaje červencem 2008 převzala roli předsednické země v Radě EU Francie. Mezi
hlavní priority francouzského předsednictví v oblasti elektronických komunikací patří
dosažení politické shody pro revizi regulačního rámce pro sítě a služby elektronických
komunikací. Francie ambiciózně předpokládá, že se podaří dosáhnout politické shody
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u všech návrhů předložených Evropskou komisí v listopadu 2007. Rada ministrů by měla
potvrdit politickou shodu na zasedání 27. listopadu 2008.

1. Vývoj trhů
Společnost Telefónica O2 vydala s účinností od 1. července 2008 Dodatek č. 9,
kterým mění a doplňuje Ceník služeb elektronických komunikací – Hlasové služby.
V části ceníku Všeobecné podmínky bylo v důsledku legislativních změn tímto
dodatkem upraveno znění podmínky pro přiznání nároku na poskytování výhod pro
účastníky, kteří jsou osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby, a to tak, že cenové
výhody jsou poskytovány osobám s přiznaným stupněm závislosti I až IV. Zvýhodněné
cenové podmínky nejsou od 1. července 2008 poskytovány osobám sociálně slabým
(kategorie SSOC).
U služby nájem a údržba koncových telekomunikačních zařízení byl, v návaznosti na
legislativní změny, nově vymezen okruh účastníků, kterým na základě jejich žádosti
společnost Telefónica O2 poskytuje nájem speciálně vybavených telefonních přístrojů. Jde
o osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo
praktické hluchoty a osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby s přiznaným stupněm
závislosti I až IV (dříve osoby se zdravotním postižením).
U služby prodej speciálních telefonních přístrojů zdravotně postiženým osobám došlo
Dodatkem č. 9 k doplnění podmínky, a to o prodej těchto speciálních telefonních přístrojů
osobám závislým na péči jiné fyzické osoby s přiznaným stupněm závislosti I až IV.
Od 1. července 2008 lze v rámci služby Integrovaná schránka Memobox Profi
bezplatně přijímat hlasové i faxové zprávy s hlasovým doprovodem. V minulosti byla za
využívání této služby účtována cena 56,64 Kč.
V rámci služby Memobox je nyní bezplatně poskytovaná služba odesílání
e-mailového oznámení o uložení nové zprávy ve schránce Memobox s přílohou (hlasová
nebo faxová zpráva je přílohou e-mailového oznámení). Původně se za tuto službu platilo
0,90 Kč.
U služeb O2 Duo, O2 Duo Mobil, O2 Trio došlo v souvislosti s legislativními změnami
k novému vymezení okruhu osob, které jsou oprávněné využívat poskytované zvýhodněné
cenové podmínky ve formě státního příspěvku 200,- Kč. Slevy jsou poskytovány zdravotně
postiženým osobám a osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby (stupeň II., III. a IV.).
Nad rámec stanovený zákonem o elektronických komunikacích poskytuje společnost
Telefónica O2 cenové slevy osobám závislým na pomoci jiné osoby, kterým je podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, přiznán stupeň závislosti I.
Noví zákazníci služeb O2 Internet ADSL nebo O2 Internet ADSL Extreme společnosti
Telefónica O2, kteří si službu objednají v období od začátku července do konce srpna 2008,
si mají možnost k objednávce zakoupit jeden modem z nabídky zvýhodněných modemů.
Společnost Telefónica O2 umožňovala nepodnikajícím fyzickým osobám v období
od 1. července do 31. července 2008 pozastavit na dobu jednoho, dvou nebo tří měsíců
využívání služeb ADSL. Služba byla pozastavena na základě řádně doručené žádosti
účastníka postupem stanoveným společností Telefónica O2.
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Společnost Telefónica O2 prodloužila do konce srpna 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 srpna platí akční nabídka pro nové zákazníky služby Novera duo expres
společnosti GTS. Zákazníci neplatí první tři měsíce paušální cenu za internetovou přípojku
ani telefonní přípojku. Je jim účtováno pouze hovorné. Pokud zákazník uzavře smlouvu na
12 měsíců, získá i aktivaci služby za 1,19 Kč a bezdrátový telefon s automatickým
záznamníkem hovorů. Při uzavření smlouvy na 18 měsíců má dále možnost volby buď
bezdrátového modemu nebo přenesení čísla opět za 1,19 Kč.
Do konce srpna nabízí společnost GTS novým zákazníkům služby Novera komplet
office, kteří uzavřou smlouvu na 12 měsíců, aktivaci za 1,19 Kč a rovněž i instalaci služby za
1,19 Kč. Noví zákazníci se smlouvou na 18 měsíců získají navíc za tuto cenu i přenesení
stávajícího telefonního čísla ze sítě předchozího operátora do sítě společnosti GTS
a modem.
Společnost České Radiokomunikace do konce srpna 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 při objednávce do konce
července 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.
Svou akviziční nabídku pro internetové připojení prodloužila do konce července 2008
i společnost UPC. S novou objednávkou jednoho z internetových tarifů (s výjimkou tarifu
UPC Professional) do tohoto data šlo získat 50 % slevu ze standardní měsíční ceny tarifu,
instalaci i aktivaci za 1,- Kč a zapůjčení modemu zdarma.
Společnost T-Mobile prodloužila do konce září 2008 akční nabídku pro nové
zákazníky svých ADSL tarifů (nabízených o rychlostech 2, 4 a 8 Mb/s). V rámci akční
nabídky získají noví zákazníci, kteří uzavřou účastnickou smlouvu na 24 měsíců, první
měsíční paušál zdarma. 20 % slevu získají i zákazníci, kteří mají aktivní ADSL tarif a zároveň
hlasový tarif od T-Mobile. Sleva však může činit maximálně 178,50 Kč s DPH.
V červenci došlo u společnosti Telefónica O2 i ke změnám cen roamingových služeb.
Především byla zvýšena cena za odeslání SMS ze zahraničí pro ostatní země mimo
vybraných zemí a členských států EU u roamingového tarifu O2 Smart Roaming o 18 % (z
10,- na 11,80 Kč). Snížení cen nastalo u roamingových služeb zasílání SMS na území
Evropské unie a stahování dat.
Cena balíčku My Europe SMS, který nabízí za měsíční paušál odchozí SMS ze
zahraničí za nižší cenu než je u ostatních tarifů, byla snížena o 40 %. Při pořízení balíčku za
paušál 70,21 Kč za měsíc (dříve 117,81 Kč) můžete odesílat SMS ze všech států EU za
5,36 Kč (dříve 7,02 Kč).
Výrazné snížení ceny poskytla společnost u roamingových datových balíčků, které
nabízejí možnost stahovat data po celém světě. Balíčky jsou odlišeny dle limitu stažených
dat, od čehož se odvíjí i cena balíčku. Snížení proběhlo u balíčku 2 MB, 4 MB, 10 MB a 50
MB, a to v rozmezí od 16 % do 70 %.
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Téma měsíce – Předsednictví České republiky v Radě Evropské
unie již za pět měsíců
Spolu s blížícím se datem 1. ledna 2009 – tedy začátkem předsednictví České
republiky v Radě Evropské unie – jsou postupně formulovány konkrétní cíle a projekty, které
bude české předsednictví realizovat. V rámci přípravy obsahové stránky předsednictví je tak
mapována rozsáhlá oblast tzv. sektorových agend – veškerých témat, která by měla být
v první polovině roku 2009 bez ohledu na preference ČR projednávána v rámci jednotlivých
formací Rady EU od pracovních skupin až po ministerská zasedání.
Velká pozornost je věnována sektorovým prioritám, tedy vybraným sektorovým
agendám, kterým ČR hodlá v průběhu předsednictví při jednáních v rámci jednotlivých
formací Rady EU věnovat zvláštní pozornost, případně je aktivně prosazovat. Zvolená
prioritní témata budou ve druhém pololetí roku 2008 využita při vypracovávání programů
Rady EU pro období českého předsednictví.
Akcentovaná témata byla zvolena zejména v návaznosti na politicky vymezené hlavní
oblasti českého předsednictví (politické priority), průběžně aktualizované ve Výboru pro EU.
Současný výčet vymezených oblastí, zastřešených mottem českého předsednictví „Evropa
bez bariér“, vyjadřuje postoj, jaký ČR zaujímá k podobě evropské integrace a k jejímu
budoucímu vývoji. Tento postoj bude ČR prosazovat i v sektorových prioritách v kontextu
18 měsíčního programu francouzského, českého a švédského předsednictví, potvrzeného na
zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy v červnu 2008, a Legislativního
a pracovního plánu Komise na rok 2008/2009.
ČR bude předsedat Radě EU v obtížném období, kdy budou zástupci členských států
i unijních institucí hledat odpověď na otázku, jak dále naložit s koncepcí Lisabonské smlouvy,
která byla odmítnuta většinou irských voličů v referendu 12. června 2008. České
předsednictví se proto v této oblasti zaměří na efektivní realizaci dalšího postupu, který
v souladu se závěry Evropské rady z 19. - 20. června 2008 schválí hlavy států a vlád na
svém následujícím setkání 15. – 16. října 2008.
Telekomunikace a informační společnost
1. Revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací
Úkolem českého předsednictví bude dokončit legislativní proces spojený s přijetím
revize regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Součástí návrhu
„telekomunikačního balíčku“ jsou vedle řady pozitivně vnímaných změn také kontroverzní
návrhy Komise na zřízení „evropského regulátora“, zavedení funkční separace jakožto
nového nápravného opatření a rozšíření práva veta Komise na nápravná opatření. Již
průběh slovinského předsednictví ukázal, že některá z těchto navrhovaných opatření nejsou
pro členské státy přijatelná (např. zřízení „evropského regulátora“) a ČR bude usilovat
o jejich eliminaci.
2. Revize rozsahu univerzální služby
Ve druhém pololetí 2008 Komise zveřejní sdělení k rozsahu univerzální služby.
V návaznosti na toto sdělení by mohl být přijat legislativní návrh na změnu rozsahu
univerzální služby. V tomto případě bude ČR během svého předsednictví usilovat
o zachování diferenciace obsahu univerzální služby podle národních podmínek (např.
vydávání účastnických seznamů a provozování veřejných telefonních automatů). Je zřejmé,
že v souvislosti s konkurenčním zajišťováním informační služby o účastnických číslech
vzniká v mnoha zemích otázka, jak dlouho bude potřeba ponechat účastnické seznamy
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a informační službu o účastnických číslech v souboru univerzální služby. Specifickým
tématem bude diskuse o možném zařazení broadbandu do univerzální služby.
3. Revize nařízení o regulaci cen roamingu
V červenci 2008 Komise oznámila svůj záměr dále regulovat hlasová volání
v roamingu. Součástí tohoto návrhu, který Komise zveřejní koncem září 2008, bude také
regulace cen SMS, dat a zvýšení transparentnosti. Od českého předsednictví se očekává, že
bude návrh projednávat a pokusí se dosáhnout kompromisu. Pozice ČR k další regulaci cen
je však negativní.
4. Informační společnost
V souladu s mottem „Evropa bez bariér“ se české předsednictví v oblasti informační
společnosti zaměří především na překonávání bariér za pomoci informačních
a komunikačních technologií. Hlavním tématem bude oblast začleňování do informační
společnosti (e-Inclusion) včetně otázky přístupnosti informačních a komunikačních
technologií pro zdravotně postižené občany a seniory (e-Accessibility). Obsahem českého
předsednictví bude především podpora aktivit směřujících k jednomu z cílů Akčního plánu
i2010, kterým je zajištění možnosti využívat služeb snadno přístupné elektronické veřejné
správy (e-Government) pro všechny občany do roku 2010.
V návaznosti na aktivity Komise bude ČR podporovat pokračování komunitárního
programu Bezpečnější internet plus (Safer Internet Plus). Zvláštní pozornost bude věnována
rostoucímu povědomí veřejnosti o nelegálním a nežádoucím obsahu internetu a hrozbách,
které tento obsah představuje zejména pro děti a mládež.
Spolupráce s francouzským předsednictvím
ČR aktivně spolupracuje s francouzským předsednictvím, aby bylo možné dokončit
revizi regulačního rámce. ČTÚ si je vědom, že toto pololetí je poslední možností pro
prosazení našich národních zájmů.
Současná spolupráce probíhá nejen na úrovni pracovních skupin Rady, které jsou
plánovány na celou druhou polovinu roku 2008, ale i na úrovni klíčových výborů Evropského
parlamentu. Prosazení zájmů ČR na evropské úrovni by však nebylo možné bez každodenní
společné přípravy stanovisek, pozic a vzájemné dobré komunikace především mezi ČTÚ,
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu.

2. Regulační opatření
Dne 11. července 2008 uveřejnil ČTÚ na elektronické úřední desce výzvu k uplatnění
připomínek k návrhu všeobecného oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X, kterým se mění
všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10 ve znění pozdějších změn, kterým se stanoví
podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků. ČTÚ
zpracoval podle § 83 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích návrh všeobecného
oprávnění č. VO-S/X/XX.2008-X a podle § 130 zákona o elektronických komunikacích ho
předložil k veřejné konzultaci. Důvodem vydání tohoto návrhu je stanovení konkrétních
podmínek souvisejících s povinnostmi podnikatele zajišťujícího elektronického
programového průvodce (dále jen „EPG“) podle ustanovení § 83 odst. 8 zákona
o elektronických komunikacích. Podmínky stanovené tímto opatřením se vztahují zejména ke
způsobu poskytování a prezentace EPG tak, aby byl zajišťován nepřetržitě a souběžně
s provozem příslušné vysílací sítě a aby byla zajištěna interoperabilita služby EPG.
Připomínky k návrhu všeobecného oprávnění lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění
této výzvy.
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Na konci července byla zahájena dvě správní řízení se společností Telefónica O2 ve
věci změny povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona o elektronických
komunikacích rozhodnutím č. CEN/8/04.2006-16 na relevantním trhu č. 8 a rozhodnutím
č. CEN/9/04.2006-18, ve znění rozhodnutí č. CEN/9/08.2007-13, na relevantním trhu č. 9.
Konkrétně se jedná o snížení maximálních cen za terminaci a originaci volání v pevných
sítích. Pro stanovení maximálních cen za terminaci a originaci vycházel ČTÚ z nákladů
předložených společností Telefónica O2 za rok 2006 a aktualizovaných na základě
hospodářských výsledků za I. pololetí roku 2007 při využití nákladového modelu LRIC. ČTÚ
současně vycházel z aktualizované hodnoty procenta návratnosti vloženého kapitálu před
zdaněním WACC ve výši 11,5 %. Tyto ceny budou podrobeny novému ověření v souvislosti
s novými analýzami relevantních trhů č. 8 a 9, popřípadě ve vazbě na připravované
Doporučení Evropské komise k terminačním cenám.
Dne 19. července 2008 skončil termín pro podání připomínek v rámci veřejné
konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. A/X/XX.2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 3 – veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro
nepodnikající fyzické osoby. ČTÚ připomínky vypořádal a dne 6. srpna 2008 zveřejnil na
svých webových stránkách tabulku vypořádání.
Dne 5. srpna 2008 zveřejnil ČTÚ na svých webových stránkách tabulku vypořádání
připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. A/5/XX:2008-Y, analýza relevantního trhu
č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikacích.

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

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v červenci
2008
Číslo jednací
Navrhovatel
25 430/2008- Unient
603
Communications,
(44 338/2007- a.s.
606/XVII.)
39 810/2008603
(875/2006610/XXI.)
39 857/2008603
(44 398/2005610/XXVI.)

Odpůrce
Věc
Telefónica O2 Czech Spor o uzavření Dodatku č. 4 ke
Republic, a.s.
Smlouvě
o
propojení
telekomunikačních sítí ze dne 25.
listopadu 2005
(napadené rozhodnutí se ruší a věc
se vrací k novému projednání)
Vodafone Czech Telefónica O2 Czech Spor o uzavření Dodatku č. 6 ke
Republic, a.s.
Republic, a.s.
Smlouvě
o
propojení
telekomunikačních zařízení a sítí
ze dne 22. března 2001
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)
Vodafone Czech TMobile
Czech Spor o uzavření Dodatku č. 9 ke
Republic, a.s.
Republic, a.s.
Smlouvě
o
propojení
telekomunikačních zařízení a sítí
ze dne 20. prosince 2000
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)
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4. Univerzální služba
ČTÚ vydal dne 25. července 2008 opatření obecné povahy č. OOP/16/07.2008-7,
kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5
zákona o elektronických komunikacích. ČTÚ stanoví podle procentního podílu výši plateb
jednotlivých plátců na účet univerzální služby poté, co nabude právní moci rozhodnutí o výši
čistých nákladů na poskytování univerzální služby v roce 2006. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku,
tj. 9. srpna 2008. Uvedené opatření obecné povahy ČTÚ uveřejnil v částce 13/2008
Telekomunikačního věstníku na portálu veřejné správy. Dne 22. července 2008 bylo také
zveřejněno vypořádání připomínek k tomuto opatření obecné povahy.
Společnost Telefónica O2 předložila ČTÚ dne 31. července 2008 žádost o úhradu
ztráty za poskytování zvláštních cen podle § 38 zákona o elektronických komunikacích.
Ztráta za rok 2007 byla vyčíslena na 140 262 051,- Kč, z toho 1 158 281,- Kč za mobilní síť.
ČTÚ zahájil ověřování.
Společnost T-Mobile předložila ČTÚ dne 31. července 2008 žádost
o úhradu ztráty za poskytování zvláštních cen podle § 38 zákona o elektronických
komunikacích. Ztráta za rok 2007 byla vyčíslena na 4 242 682,02 Kč. ČTÚ zahájil ověřování.
Společnost Vodafone předložila ČTÚ dne 31. července 2008 žádost o úhradu ztráty
za poskytování zvláštních cen podle § 38 zákona o elektronických komunikacích. Ztráta za
rok byla vyčíslena na 1 356 908,- Kč. ČTÚ zahájil ověřování.
Společnost Telefónica O2 předložila ČTÚ dne 31. července 2008 žádost o úhradu
čistých nákladů podle § 48 zákona o elektronických komunikacích. Čisté náklady na
poskytování univerzální služby za rok 2007 byly vyčísleny na 118 666 047,- Kč. ČTÚ zahájil
ověřování.

5. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací
V průběhu července ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
− kontrola využívání rádiového kmitočtu v pásmu 420 MHz v okrese Louny po
skončení platnosti příslušného individuálního oprávnění k jeho využívání
k 30. červnu 2008. Při kontrolní činnosti bylo zjištěno, že předmětný kmitočet je
i nadále využíván bez oprávnění. S provozovatelem zařízení bude zahájeno
správní řízení.
− 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 Budyni nad Ohří
bylo zjištěno porušení podmínky všeobecného oprávnění, které spočívalo
v překročení maximální přípustné hodnoty vyzářeného výkonu. Následně byla
zaslána provozovateli BMIS výzva k odstranění zjištěného nedostatku.
− řešení stížností na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA
v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom a.s. Jedná se o rušení TV od
základnových stanic CDMA (neodolnost přijímacích zařízení k silnému signálu
vysílače CDMA). Zvýšený počet stížností na rušení byl zaznamenán v lokalitách

7/16

Slaný, Lysá n. Labem, Kostelec n. Č. L., Polná, Tišnov, Kunovice a Broumov –
Bylnice. 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) a veřejných telefonních
stanic (VTS). Pokračovala plošná kontrola VTA provozovaných v obcích do
50 000 obyvatel v rámci univerzální služby. Zároveň byla kontrolována úroveň
signálu GSM v místě VTA resp. VTS.
− kontrola reklamních ploch. Probíhala kontrola reklamních ploch z důvodu
vyhodnocení nehmotných výhod z provozu VTA.
− kontrola signálu GSM ve vybraných obcích kraje Vysočina na základě
požadavku hejtmana kraje Vysočina.
− spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejce
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení v Chomutově. V rámci
kontrolní činnosti byl zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících
v pásmech 40 MHz a 49 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice
provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
Provozem zařízení v pásmu 40 MHz může navíc docházet k rušení bezšňůrových
telefonních přístrojů standardu CT0. Naopak zařízení v pásmu 49 MHz mohou
způsobovat rušení televizního příjmu v I. TV pásmu. Zjištěné závady řeší ve své
kompetenci ČOI.
− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění
k využívání čísel na testovacích pracovištích. Bylo provedeno 126 kontrolních
volání. Jednalo se zejména o čísla přidělená společnostem GTS NOVERA
a Telefónica O2. Kontrolou nebylo zjištěno využívání čísel v rozporu s oprávněním
k využívání čísel.
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6.

Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy

Brněnský krajský soud bude muset znovu posoudit oprávněnost pokuty 81,7 milionu
korun pro nynější společnost Telefónica O2 za zneužití dominantního postavení. Jeho
dřívější rozsudek, který sankci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potvrdil,
zrušil Nejvyšší správní soud. Vyhověl tak kasační stížnosti firmy.

7. Asociace
V rámci Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen APMS) zahájila činnost
pracovní skupina pro mobilní marketing. Cílem spolupráce společností T-Mobile, Telefónica
O2 a Vodafone je stanovit jasná pravidla pro mobilní marketing, respektive šíření reklamy
třetích stran prostřednictvím mobilního telefonu a tak sjednotit standardy mobilní reklamy,
což je nezbytná podmínka smysluplného fungování této oblasti jak pro zadavatele reklamy,
tak pro její tvůrce, šiřitele i pro koncové spotřebitele. Operátoři se budou společně věnovat
zejména následujícím tématům:
− standardizace formátů pro mobilní reklamu,
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− standardizace reportingu sloužící
úspěšnosti reklamních kampaní,

zadavatelům

reklamy

pro

vyhodnocení

− společné aktivity zaměřené na propagaci mobilního marketingu či vzdělávání
zúčastněných subjektů na trhu,
− etické a právní aspekty mobilní reklamy.
Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí (APKT) uzavřela
rámcovou smlouvu na poskytování služeb elektronických komunikací se společností ČD –
Telematika, která provozuje druhou největší telekomunikační síť v České republice.
Rámcová smlouva umožňuje členům APKT jednotný přístup k centrálně poskytovaným
službám této společnosti. Jedná se o připojení k veřejné síti Internet, o poskytnutí
přenosových služeb vhodných pro distribuci obsahu televizního vysílání a další doplňkové
služby.

8. Spotřebitelské otázky
Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu července ČTÚ zahájil 8 483 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 5 845 rozhodnutí ve věci, z toho 5 811
rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

9. Změny legislativní
Dne 4. července 2008 byl v částce 78 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 247/2008 Sb., 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. Tento zákon je implementací směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných
v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES, která byla přijata za
účelem harmonizace předpisů členských států, které se týkají povinností poskytovatelů
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí,
pokud jde o uchovávání provozních a lokalizačních údajů, s cílem zajistit dostupnost těchto
údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů.
V této souvislosti došlo v zákoně o elektronických komunikacích především k úpravě
definice pojmu „uživatel“ veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
a k zavedení nové definice pojmu „neúspěšný pokus o volání“. Dále byly zpřesněny
povinnosti uchovávat provozní a lokalizační údaje včetně povinností jejich ochrany a tyto
údaje bezodkladně poskytovat orgánům oprávněným k jejich vyžádání stejně tak, jako
povinnosti tyto údaje zlikvidovat po uplynutí zákonem stanovené doby. Nově je zavedena
povinnost shromažďovat statistické údaje o uchovávání předmětných údajů a jednou
ročně je předávat ČTÚ, který souhrn těchto statistik předá Evropské komisi. Tato úprava
zákona o elektronických komunikacích se týká zejména § 88, § 91 a § 97.
Pro zajištění naplnění předmětných povinností byla doplněna i část správních deliktů
zákona o elektronických komunikacích o potřebná sankční ustanovení. Rovněž byly
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doplněny sankce za případné porušení již účinného nařízení Evropského parlamentu
a Rady č. 717/2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství
a o změně Směrnice 2002/21/ES. V oblasti správního trestání pak tímto zákonem došlo ještě
k úpravě možností ČTÚ při stanovení výše pokuty. Podle dosavadní úpravy bylo možné
v případě deliktů podle § 118 zákona o elektronických komunikacích stanovit pokutu pouze
v závislosti na výši výnosů toho, komu se pokuta ukládá, dosažených za poslední ukončené
účetní období. Vzhledem k tomu, že v praxi tyto údaje nebylo možno vždy spolehlivě zjistit,
byla zákonem č. 247/2008 Sb. tato podmínka upravena tak, že ČTÚ nyní může uložit
pokutu i v případě kdy výnosy nejsou známé.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2008.

10. Evropská unie
Dne 24. června 2008 proběhlo za účasti zástupců Národní koordinační skupiny pro
digitální vysílání ČR a ČTÚ v Bruselu 6. zasedání pracovní podskupiny CBISS
(Communications Broadcast Issues Subgroup) v rámci aktivit komunikačního výboru
COCOM při EK. Předmětem jednání bylo porovnání procesu přechodu na digitální
rozhlasové vysílání v jednotlivých členských zemích EU, zavádění mobilní televize
a související otázky interoperability přijímačů v členských zemích EU. EK podporuje
zavádění přijímačů s garantovanými parametry a interoperabilitou. Ukazuje se, že pro
vysílání je velice perspektivní pásmo L. Další rozvoj vysílání směřuje k charakteru
multimediálních služeb.
Na základě švédského požadavku na vypracování Stanoviska RSPG k otázkám
rádiového spektra a jeho dopadu na soutěžní prostředí bylo svoláno na 30. června 2008 do
Stockholmu úvodní jednání účelové pracovní skupiny ERG-RSPG k posouzení této
problematiky. Na zasedání byly definovány hlavní problémy a upřesněn další postup.
Iniciační dokument pro skupinu ERG by měl zohlednit společné hlavní cíle: vytvoření
konkurenčního trhu s telekomunikačními službami, snahu o eliminaci deformací trhu,
vyvážení podmínek pro služby pevné, pohyblivé a šířené kabelovými sítěmi, tj. zformovat
podmínky pro podnikatelskou sféru za současné ochrany spotřebitele. Další zasedání ERGRSPG se předpokládá v září 2008.
Dne 1. července 2008 převzala Francie po Slovinsku předsednictví Rady Evropské
unie. Francie se chce během svého půlročního předsednictví soustředit na čtyři hlavní
oblasti, kterými jsou energetika a změna klimatu, práce na paktu o přistěhovalecké politice,
bezpečnost a boj proti terorismu a zemědělství. Mezi hlavní priority francouzského
předsednictví v oblasti elektronických komunikací patří dosažení politické shody pro revizi
regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, a to u všech návrhů
předložených Evropskou komisí v listopadu 2007.
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/080703_1_cs.htm
Dne 3. července 2008 se v ČTÚ v rámci přípravy na české předsednictví EU
uskutečnilo jednání s představiteli francouzské kmitočtové agentury ANFR. Předmětem
jednání byla zejména výměna zkušeností z přípravy a realizace přechodu z analogového na
digitální televizní vysílání a harmonizace a optimalizace využití rádiového spektra. Vedoucím
francouzské delegace byl ředitel ANFR pan Francois Rancy, na české straně předseda Rady
ČTÚ PhDr. Pavel Dvořák, CSc.
Během července se v Bruselu uskutečnilo dalších pět jednání Pracovní skupiny pro
telekomunikace a informační společnost Rady EU, která se zabývá revizí regulačního rámce
služeb a sítí elektronických komunikací. Do čela pracovní skupiny nyní v rámci předsednictví
v Radě EU usedla Francie. Francouzské předsednictví předložilo k projednání pozměňovací
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návrhy příslušných výborů Evropského parlamentu (ITRE, IMCO a LIBE). Na základě
získaných stanovisek bude v září předložen nový kompromisní návrh.
Evropská komise uvítala dne 7. července 2008 hlasování o návrzích na reformu
předpisů EU v oblasti elektronických komunikací ve výboru pro Průmysl, výzkum
a energetiku (ITRE) a výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského
parlamentu. Dalším krokem bude hlasování na plenárním zasedání Evropského parlamentu,
které se uskuteční dne 3. září 2008. Hlasování v ITRE a IMCO bylo velmi důležitým krokem
směrem ke zformování konečných legislativních textů předpisů, které by byly posléze přijaty
Evropským parlamentem a Radou.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/491&format=HTML&ag
ed=0&language=EN&guiLanguage=en
Ve dnech 8. a 9. července 2008 proběhlo v Bruselu 24. zasedání Výboru pro rádiové
spektrum (RSC). Zasedání se zabývalo problematikou provozu MMDS v pásmu 2,6 GHz,
aplikacemi mikrobuněk (femtocells) v mobilních sítích, úpravou Rozhodnutí EK 2005/928/EC
(ex-ERMES pásma), dokončením uceleného návrhu regulace UWB, studií k regulačnímu
modelu rádiového rušení v EU, projednáním Zprávy CEPT k digitální dividendě (tzv. „Report
C“ a „Technical Roadmap“), požadavkem na změnu regulace antikolizních vozidlových
radarů (SRR), na spektrum pro železnice aj. Přijalo doporučující stanovisko k vydání
mandátu CEPT pro zpracování regulatorních podmínek provozování mobilních komunikací
na palubách lodí (MCV) a projednalo stav implementace harmonizačních rozhodnutí
Evropské komise, týkajících se rádiového spektra v členských zemích (počátkem roku byly
zemím opožďujícím implementace zaslány oficiální dopisy).
V roce 2007 přijala Evropská komise opatření a vyhradila na vnitrostátní úrovni
šestimístná čísla začínající čísly 116 pro harmonizovaná čísla služeb se sociální hodnotou.
Pro horké linky pro případy pohřešovaných dětí je vyhrazeno číslo (116000) a pro linky
důvěry číslo (116111), na kterých mohou děti vyhledat pomoc. Číslo 116000 přidělilo pouze
sedm členských států poskytovatelům služeb a u čísla 116111 tak doposud provedlo deset
členských států včetně ČR.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1129&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en
Dne 15. července 2008 zveřejnila Evropská komise informaci o cenách SMS zpráv
u zákazníků EU, kteří využívají roamingových služeb. Evropská komise se chystá předložit
Evropskému parlamentu a Radě počátkem podzimu nová opatření, která by měla zajistit, aby
spotřebitelé mohli u textových mobilních zpráv skutečně využívat výhod jednotného trhu.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1144&format=HTML&aged=
0&language=CS&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/news/environment/080717_1_cs.htm
Evropská unie vypsala výběrová řízení na technologie pro Galileo.
http://digiweb.ihned.cz/c6-10053280-25795560-i00000_d-evropska-unie-vypsala-vyberovarizeni-na-technologie-pro-galileo

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Ve dnech 26. června až 1. července 2008 se v Ženevě uskutečnilo zasedání pracovní
skupiny ustavené Radou ITU s mandátem vypracovat zprávu obsahující návrhy na revizi
Mezinárodního telekomunikačního řádu (MTR), která bude předložena k diskusi členům ITU
a ke konečnému rozhodnutí zasedání Rady ITU v roce 2009. Jednání pracovní skupiny
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navázalo na výsledky svých předchozích zasedání k této problematice a projednalo bod po
bodu zbývající ustanovení článků MTR. Konsensu však bylo dosaženo pouze u některých
ustanovení, a tak i nadále existují zásadní rozpory, zda MTR mají být zrušeny, revidovány
nebo zůstat beze změny. Konečné rozhodnutí o osudu MTR má být přijato zasedáním Rady
ITU v roce 2009.
První zasedání studijní skupiny SG1 ITU-R ve studijním období 2007 – 2011, které se
konalo 26. a 27. června 2008 v Ženevě, schválilo strukturu skupiny, personální obsazení
vedoucích funkcí a plány práce pracovních skupin, ve kterých jsou již zahrnuty úkoly
vyplývající
ze
zasedání
Radiokomunikačního
shromáždění
RA-07,
Světové
radiokomunikační konference WRC-07 a Přípravného zasedání pro Světovou
radiokomunikační konferenci 2011 (CPM-11-1). Ze závěrů jednání vyplývá, že těžištěm
činnosti SG1 bude podpora problematiky Rezoluce 951 (rev. WRC-07) (naléhavá výzva
k intenzivní práci na zdokonalení mezinárodního rámce správy kmitočtového spektra) spolu
s přípravou podmínek pro zavádění nových konceptů hospodárného využívání spektra jako
jsou např. „software defined radio“ (SDR) a „cognitive radio“ (CRS). Mezi dokumenty
schválenými na zasedání zaujímá významné místo nová Zpráva ITU-R o inspekci rádiových
stanic.

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Výbor pro elektronické komunikace ECC
Ve dnech 23. až 27. června 2008 se v norském Kristiansandu uskutečnilo
20. plenární zasedání ECC (Electronic Communicatiom Committee). K hlavním bodům
jednání patřilo zejména přijetí Rozhodnutí ECC/DEC(08)05 o kmitočtových pásmech pro
systémy
k ochraně
obyvatelstva
a odstranění
následků
neštěstí
a katastrof;
Rozhodnutí ECC/DEC(08)06 a ECC/DEC(08)07, jimž se ruší Rozhodnutí ERC - (00)03,
(00)04, (00)05, (98)03, (98)17, (98)18 a (98)24; návrhu aktualizace Rozhodnutí
ECC/DEC/(06)12 o doplňujících regulačních podmínkách pro zařízení užívající technologii
UWB; změny Přílohy 2 Rozhodnutí ECC/DEC/(01)03 o ERO kmitočtovém informačním
systému; Zprávy ECC č. 119 (koexistence mobilních systémů v pásmu 2,6 GHz), Zprávy
ECC č.120 (požadavky na UWB zařízení s DAA) a Zpráv CEPT, vypracovaných na základě
mandátu Evropské komise k optimalizaci a harmonizaci využití digitální dividendy. Dále byly
projednány otázky vlivu parametrů přijímačů na správu spektra, kognitivního a SW
definovaného rádia, možností revize Doporučení ECC/DEC(97)03 z hlediska provozu
systémů Globalstar a Iridium, výskytu zařízení provozovaných ve vojenských pásmech,
průběžné zprávy z pracovních skupin, upřesněna zadání prací pro další období, projednány
otázky spolupráce s Evropskou komisí, ETSI a dalšími subjekty aj.

12. Nové technologie a služby
Společnost Vodafone začala od srpna nabízet na českém trhu mobilní telefon, který
dokáže přijímat signál zemského digitálního televizního vysílání DVB-T. Na telefonu LG
HB620T je možné v závislosti na pokrytí signálem volně sledovat 4 programy České televize,
Novu, Primu, Óčko, Public TV a Z1. Je možné poslouchat i některé rozhlasové stanice.
Přístroj poskytuje i všechny další funkce.

13. Digitalizace RTV
ČTÚ jako podklad pro posuzování pokrytí zemským digitálním televizním vysíláním
provedl výpočty rozsahu pokrytí počtu obyvatel programy celoplošných stanic v jednotlivých
ucelených oblastech stávajícím analogovým vysíláním. Tyto výpočty budou sloužit jako
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výchozí informace pro realizaci procesu přechodu na digitální vysílání. Současně byl
proveden výpočet předpokládaného pokrytí digitálním signálem šířeným vysílacími sítěmi 2 –
4 podle informací dostupných k 1. 6. 2008. Tyto údaje jsou nezbytné rovněž pro vyhodnocení
dat z celostátního výzkumu dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na
digitální vysílání, který se uskutečnil v průběhu května 2008 a v jehož rámci bylo dotazováno
1859 respondentů. K výsledným datům z tohoto výzkumu byla následně připojena data
o pokrytí příslušných obcí signálem ATV a DTV vysílání.
Z hlediska souběžné dostupnosti všech čtyř celoplošných programů můžeme rozdělit
obce ČR podle následujícího schématu:
a) Ve skupině obcí, zahrnující 53 % obcí ČR (72 % obyvatel ČR) jsou dostupné
všechny tyto celoplošné programy. Průměrné pokrytí těmito programy je v této
skupině pro všechny celoplošné programy větší než 92 % obyvatel.
b) Druhou největší skupinu obcí ČR – 30 % obcí (16 % obyvatel ČR) tvoří obce,
kde jsou odstupné všechny ATV programy s výjimkou programu Prima. Pro
tuto skupinu obcí je dokonce průměrné pokrytí programy ČT1, ČT2 a Nova
vyšší jak 97 % obyvatel, ale průměrné pokrytí programem Prima je jen na
úrovni 6 % obyvatel.
c) Zbývající obce – 17 % (12 % obyvatel) jsou pak obce s problémovým
pokrytím většiny ATV programů, pouze program ČT1 dosahuje i v této
skupině obcí průměrně 95 % pokrytí. Další programy pak dosahují
následujících průměrných úrovní pokrytí počtu obyvatel – ČT2 47 %, Nova
81 % a Prima 36 % obyvatel.
Provedené výpočty ukazují, že nejproblematičtější situace s pokrytím signálem ATV,
podle očekávání, je v jihomoravském a zlínském kraji.
V současné době jsou zkompletovaná data dále podrobněji vyhodnocována
a výsledky budou součástí Zprávy o přechodu na digitální televizní vysílání v září 2008.
Výpočty pokrytí digitálním signálem budou upřesněny na podkladě aktualizované informace
od operátorů vysílacích sítí, které ČTÚ vyzval k předložení informace o plánovaném rozvoji
jejich vysílacích sítí.
V průběhu první poloviny roku 2008 se uskutečnila na základě pozvání ČTÚ dvě
mezinárodní dvoustranná koordinační jednání a to se zástupci administrací Rakouska
a Německa. Na těchto jednáních byly odsouhlaseny mimo jiné i kmitočtové požadavky ČR,
vyplývající z technických parametrů rádiových kanálů obsažených v nařízení vlády
o technickém plánu přechodu (dále jen „TPP“), které jsou nezbytné pro realizaci vysílacích
sítí pro šíření DVB-T vysílání. Koordinace těchto kmitočtových požadavků s dalšími
dotčenými státy (Polsko, Slovensko, Maďarsko) probíhá zatím korespondenční formou.
V současné době je dokončena mezinárodní koordinace všech vysílačů, jejichž realizace je
pro roky 2008 − 2009 plánována v TPP.
V průběhu května a června probíhalo na základě konkrétních požadavků TV Prima,
vznesených v souvislosti s přípravou rozhodnutí zda přistoupí k TPP, prověření některých
problémových oblastí realizace TPP. Jednalo se zejména o nepříznivou kmitočtovou situaci
v oblasti Ostrava, Ústí n. Labem a Liberec (Ještěd) týkající se možnosti souběžného vysílání
nebo časové synchronizace vypínání analogového vysílání TV Prima s vypínáním ostatních
provozovatelů vysílání. TV Prima byl zaslán dopis s podrobným stanoviskem ČTÚ a možným
postupem řešení kmitočtové situace v jednotlivých problémových oblastech. Uvedené
problémy se týkají realizace procesu přechodu v letech 2010 – 2011.
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V rámci procesu přípravy na zahájení zemského digitálního televizního vysílání
v územní oblasti Plzeň umožnil ČTÚ v průběhu července provoz vysílače Plzeň město 27 se
zvýšeným výkonem. Vyšší vyzářený výkon by měl zabezpečit stejné pokrytí území a počtu
obyvatel zemským analogovým televizním vysíláním programu ČT1, jaké bylo při využití
kanálu 34, který musí být uvolněn před zahájením zemského digitálního televizního vysílání
v této územní oblasti. Protože v průběhu zkušebního provozu nebyly zjištěny žádné kolize
s využitím tohoto rádiového kanálu v jiných lokalitách, mohl ČTÚ vydat oprávnění k trvalému
provozu s vyšším vyzářeným výkonem, což vytvořilo předpoklad pro zahájení zemského
digitálního televizního vysílání v síti 1.
ČTÚ dále na základě žádosti České televize vyhradil podle zákona č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, rádiové kmitočty nezbytné pro zemské
digitální televizní vysílání v multiplexu veřejné služby. Rádiové kanály byly České televizi
vyhrazeny vydáním přídělu rádiových kmitočtů v souladu s nařízením vlády č. 161/2008 Sb.,
o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání (nařízení o technickém plánu přechodu) a příslušné části plánu
využití rádiového spektra. Na základě žádosti ČTÚ následně udělil České televizi
i individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, které bylo nezbytné pro zahájení
zemského digitálního televizního vysílání programů České televize a Českého rozhlasu
z vysílače Plzeň 34 (stanoviště Krašov), ke kterému došlo dne 28. července ráno.
Po stabilizaci vysílání v síti 1 v oblasti Plzeň bude proveden výpočet pokrytí DTV
signálem a ATV signálem příslušejícím danému provozovateli vysílání. Po implementaci
a zapracování výpočtu do SW se podle map a odborného odhadu vyberou problémová
místa, kde bude provedeno informační měření (ověření pokrytí obcí na hranicích se
sousední územní oblastí, obcí, kde bylo špatné pokrytí DTV od vysílače ve vedlejší oblasti
apod.). Tam, kde bude na základě výsledků informačního měření indikován problém, bude
provedeno bodové měření podle vyhlášky č. 163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí
signálem zemského televizního vysílání. Bodová měření budou dále prováděna na místech,
kde budou hlášeny stížnosti na zhoršení možnosti příjmu signálu. V následující mapce jsou
uvedeny obce, ve kterých je již nyní plánováno provedení uvedeného informačního měření.
Dne 15. srpna 2008 uplyne lhůta pro „přihlášení se k TPP“.

14. Správa rádiového spektra
Dne 24. července 2008 byla zahájena veřejná konzultace k návrhům aktualizace
opatření obecné povahy – částí plánu využití rádiového spektra a č. PV-P/21/XX.2008-YY
pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz a č. PV-P/20/XX.2008-YY pro kmitočtové pásmo
960 – 1700 MHz. Důvodem návrhu nových vydání opatření obecné povahy je zejména
upřesnění podmínek pro využití pásem digitálními multimediálními aplikacemi a aktualizace
údajů v návaznosti na výsledky Světové radiokomunikační konference WRC-07 a nově
vydané harmonizační dokumenty.

15. Poštovní služby
ČTÚ podle § 20 odst. 1 zákona o poštovních službách zveřejnil v Poštovním věstníku,
částka 7, dne 17. července 2008 Výzvu k podání žádostí o udělení poštovní licence (sdělení
Českého telekomunikačního úřadu 39).
Platnost stávající poštovní licence přidělené České poště končí 31. prosince 2008.
Dalším krokem bude zahájení řízení o udělení poštovní licence pro příští období takovému
subjektu, který zajistí plnění poštovní povinnosti (všeobecná dostupnost základních služeb
na území České republiky) způsobem, který je v souladu s potřebami veřejnosti a se
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základními kvalitativními požadavky, včetně soustavného poskytování informací o základních
službách a způsobu jejich užití. Nová poštovní licence bude udělena na období od 1. ledna
2009 do 31. prosince 2012. Období účinnosti poštovní licence může být zkráceno zákonem,
pokud v souvislosti s plným otevřením trhu poštovních služeb dojde ke změně dosavadní
právní úpravy v oblasti udělování poštovní licence.
V průběhu července 2008 nabyly právní moci (Česká pošta proti nim
nepodala rozklad) dvě pokuty v souhrnné výši 55 000,- Kč. Tyto pokuty byly uloženy České
poště za neúměrně dlouhé čekací doby u pošt Beroun 1 a Poděbrady v souvislosti se
zavedením vyvolávacího systému.
Začátkem července zveřejnil ČTÚ na svých internetových stránkách návod „Jak
správně používat poštovní služby“. Cílem zveřejnění tohoto „návodu“ byla pomoc
zákazníkovi České pošty, zejména zajištění jeho informovanosti. Tzn., aby byly pro každého
a kdykoli přístupné základní informace o službách poskytovaných Českou poštou. Návod
umožňuje zákazníkům České pošty získat jednoduchým způsobem informace pro optimální
uspokojení svých potřeb, informace, jak kvalifikovaně využívat služby nabízené Českou
poštou, co vše lze z široké nabídky služeb vybrat, jak postupovat při uplatnění reklamací,
jaká jsou práva na straně zákazníka a povinnosti na straně České pošty při poskytování
poštovních služeb atd.

Projednáno Radou ČTÚ dne 12. srpna 2008.
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