Měsíční monitorovací zpráva č. 10
Českého telekomunikačního úřadu
květen 2007
Manažerské shrnutí
31. květen 2007 byl posledním dnem existence Ministerstva informatiky ČR. Od
následujícího dne přešly jeho kompetence v oblasti elektronických komunikací a poštovních
služeb na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. To znamená, že MPO se stává odpovědným
zejména za legislativu v těchto oblastech a zastupuje stát v Radě ministrů telekomunikací
EU. Na ministra průmyslu a obchodu přechází kompetence navrhovat vládě členy Rady
ČTÚ.
Dne 23. května 2007 jmenovala vláda na svém zasedání 23 členů Rady vlády pro
informační společnost. Jejím členem byl jmenován také předseda Rady ČTÚ PhDr. Pavel
Dvořák, CSc. Rada vlády pro informační společnost byla zřízena usnesením vlády ze dne
28. března. Je odborným nadresortním poradním orgánem vlády, který bude plnit
koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky.
ČTÚ uspořádal v reakci na podněty operátorů dne 28. května 2007 workshop na
téma „balíčkování“ služeb. ČTÚ k této problematice předem zpracoval a zaslal asociacím
i operátorům materiál, který byl na workshopu účastníky detailněji diskutován.
Dne 23. května 2007 Evropský parlament schválil návrh nařízení o roamingu.
Zasedání Rady ministrů odpovědných za telekomunikace, kde by měl být návrh schvalován,
se uskuteční 7. června 2007 v Lucemburku. Srovnání cen za roamingová volání se věnuje
pozornost v tématu měsíce této monitorovací zprávy.
Evropská komise neschválila původní verzi projektu Bezdrátová Praha. Vyslovila
souhlas pouze s vybudováním bezdrátové sítě výhradně pro přístup k portálům hlavního
města Prahy, ale nikoli s jejím využitím pro poskytování bezplatného přístupu k Internetu.
Plné znění vyjádření EK má být dostupné v červenci.

1. Vývoj trhů
Na trhu elektronických komunikací zahájil v květnu 2007 prodej služeb nový operátor
– společnost MobilKom, která prostřednictvím sítě U:fon nabízí bezdrátové připojení
k internetu (CDMA) a dále hlasové služby z bezdrátové pevné linky za měsíční paušál.
Služby jsou nabízeny v rámci čtyř tarifů – jednoho hlasového, jednoho internetového a dvou
tarifů, které nabízejí kombinaci hlasových a internetových služeb. V rámci hlasového tarifu
U:fonův telefon lze po zaplacení měsíčního paušálu 296,- Kč hovořit v rámci vlastní sítě
zdarma, do ostatních pevných sítí za 0,71 Kč/min, do mobilní sítě za 4,64 Kč/min a zasílat
SMS v ČR za 2,26 Kč a do zahraničí za 3,45 Kč. Tarif U:fonův internet nabízí neomezený
přístup k internetu za 237,- Kč měsíčně bez možnosti volání. Tarif U:fonův telefon
s internetem nabízí za 403,- Kč měsíčně neomezený přístup k internetu, možnost volání
a zasílání SMS za ceny ve stejné výši jako u tarifu U:fonův telefon. Tarif U:fonův fofr internet
nabízí za měsíční paušál 594,- Kč neomezený vysokorychlostní přístup k internetu a volání
včetně zasílání SMS za výše uvedené ceny. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. V současné
době je služba nabízena v omezeném počtu lokalit. Celoplošné pokrytí společnost plánuje
dosáhnout v průběhu druhého pololetí.
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Společnost T-Mobile Czech Republic zvýšila v prvním čtvrtletí čistý zisk o 48 % na
1,79 miliardy korun v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Tržby se zvýšily o 8 %
na 7,4 miliardy korun, počet účastníků se meziročně zvýšil o desetinu na 5,1 milionu.
V prvním čtvrtletí 2007 společnost získala 60 000 nových účastníků, počet tarifních účastníků
se meziročně zvýšil o 41 % na 1,9 milionu. Průměrný měsíční výnos na účastníka (ARPU)
stagnoval na 469,- Kč měsíčně.
Společnost Vodafone oznámila v prvním čtvrtletí zvýšení počtu účastníků o 12 % na
2,48 milionu v porovnání se stejným obdobím loňského roku. V prvním čtvrtletí 2007
společnost získala 62 000 nových účastníků, podíl tarifních účastníků se nezměnil a tvoří
okolo 53 % z celkového počtu. Průměrný měsíční výnos na účastníka (ARPU) dosahuje
613,- Kč měsíčně.
Společnost Telefónica O2 jako podnik s významnou tržní silou na trhu č. 13
− velkoobchodní poskytování koncových úseku pronajatých okruhů v sítích elektronických
komunikací zveřejnila v souladu s uloženými povinnostmi v rozhodnutích č. CEN/13/11.200673 a REM/13/11.2006-72 referenční nabídku poskytování koncových úseků pronajatých
okruhů (RACO). Společnost nabízí koncové úseky pronajatých okruhů v členění podle
přenosové rychlosti (max. 2048 kbit/s) a podle zóny ukončení u koncového uživatele
(v krajském městě, v okresním městě daného kraje, v ostatních lokalitách daného kraje).
Společnost Telefónica O2 Czech Republic nabízí od 1. června 2007 novou službu
s názvem O2 Internet ADSL Start. Novinka přináší vysokorychlostní přístup k síti Internet za
179,- Kč měsíčně (s DPH). Účastníci získají přístup o rychlosti 2 Mbit/s bez jakéhokoli
omezení množstvím přenesených dat (FUP). Za každou minutu připojení účastník dále
zaplatí 1,- Kč (s DPH). Služba je účtována po 30 minutových týdenních blocích. Cena
zahrnuje 120 volných minut. Zřízení služby za 1,- Kč (1,19 Kč s DPH) platí při uzavření
smlouvy s časovým závazkem na 12 měsíců. Účastník navíc získá modem Zyxel za 1,- Kč
(bez DPH), cena aktivace bez závazku je 2 368,- Kč (s DPH).
Společnost Telefónica O2 začala domácnostem od 1. května 2007 nabízet službu
O2 Duo. Tato služba je poskytována ve variantách hlasové služby prostřednictvím pevné sítě
s tarifem Nonstop s možností vysokorychlostního přístupu k internetu (4 možnosti výběru
podle rychlosti připojení) nebo digitální televize s možností výběru programové varianty
Zábava nebo Kino. Kromě cen za aktivaci služby (1 178,10 Kč nebo 1,19 Kč se závazkem na
12 měsíců) a cen za instalaci koncového zařízení zaplatí zákazník za variantní řešení, které
tyto balíčky nabízí, od 1 224,51 Kč až 2 069,41 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Telefónica O2 Czech Republic přichází s akční nabídkou pro službu O2 TV. Od
1. června 2007 do 31. srpna 2007 si zákazníci mohou vybrat hned z několika možností
programových nabídek a dalších služeb za zvýhodněné ceny. Navíc výrazně rozšiřuje
množství televizních kanálů o nové doplňkové programové nabídky O2TV DĚTI Plus a O2TV
DOKUMENTY Plus. Od června je tak pro účastníky služby O2TV k dispozici v digitální kvalitě
obrazu i zvuku až 38 televizních a 16 rozhlasových kanálů. Při aktivaci základní programové
nabídky s názvem O2TV Zábava v období od 1. června 2007 do 31. srpna 2007 získá
zákazník 50 % slevu, což je 273,50 Kč s DPH, nebo 224,- Kč s DPH pro účastníky, kteří
zároveň využívají službu O2 Internet ADSL.
Pro firemní zákazníky začala společnost Telefónica O2 od května nabízet službu O2
Moje firma. Jedná se o službu, kterou se může aktivovat až 5 SIM karet, které jsou
registrované na jedno IČ, a za stálou měsíční cenu (238,- Kč s DPH) pro každou SIM kartu si
v rámci této skupiny po vyčerpání volných minut ze svého tarifu mohou majitelé karet volat
zdarma. Platba za aktivaci (23,80 Kč s DPH) je hrazena za každou SIM kartu ve skupině.
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Pokud dojde k aktivaci této služby do 2. září 2007, bude účtována promo měsíční cena
(178,50 Kč s DPH) po dobu dvou let.
Od 3. května začala společnost T-Mobile nabízet nové tarifní zvýhodnění Girls Talk.
Za měsíční paušál 70,21 Kč s DPH tak může zákazník volat v rámci sítě T-Mobile po třetí
minutě zdarma. Maximální délka hovoru je omezena na 65 minut. Cena za první tři minuty
jsou účtovány dle tarifu zákazníka a mohou být na ně uplatněny i volné minuty. Pro
zákazníky s předplacenou kartou nabízí společnost taktéž tuto službu za týdenní paušál
19,− Kč s DPH a nově i balíčky Twist Volání 100 (49,- Kč) poskytující 100 volných minut v síti
T-Mobile mimo špičku a Twist SMS Volno 300 (29,- Kč) poskytující 300 volných SMS do sítě
T-Mobile mimo špičku (tj. od pondělí do pátku mimo období od 8 do 19 hodin) za týdenní
paušál. Při čerpání volných jednotek za dané období (tj. týden) zákazník volá jednu minutu
za necelý padesátník a posílá SMS za desetník.
Již minulá monitorovací zpráva informovala o nově zavedené roamingové službě
Vodafone Passport společnosti Vodafone, která umožňuje volat ze zahraničí do ČR
a v rámci navštívené země za stejnou minutovou sazbu jako při volání do jiných sítí v rámci
ČR dle domácího tarifu a za cenu za sestavení volání. Cena za sestavení volání ve výši
29,75 Kč s DPH je účtována i při přijetí hovoru ve vybraných zemích (všechny státy EU,
Chorvatsko, Austrálie a Nový Zéland) a zároveň musí být zákazník přihlášen v partnerské síti
společnosti Vodafone. Při volání z navštívené země do jiné země (mimo ČR a navštívenou
zemi) je účtována cena za mezinárodní volání plus cena za sestavení volání. Novým
programem pro zákazníky Vodafone je i Program na pevnou, který za měsíční paušál
530,− Kč včetně DPH nabízí neomezený počet volání na pevnou linku ve špičce i mimo
špičku bez dalšího zpoplatnění. Jedno „bezplatné“ volání může trvat až 60 minut. Pro
neomezené volání na pevnou linku mimo špičku je pak možné si zaktivovat Program na
pevnou mimo špičku za měsíční paušál 240,- Kč včetně DPH. Oba dva výhodné programy
pro volání na pevnou nejsou určeny pro firemní zákazníky.
Společnost GTS představila s platností ceníku od 1. května 2007 novou službu
s názvem Novera duo expres. Služba je kombinací standardní telefonní služby přes pevnou
linku a vysokorychlostního připojení k Internetu a je poskytována na plně zpřístupněném
účastnickém vedení. V základní variantě s rychlostí ADSL připojení 2048/384 kbit/s lze
službu získat za 767,55 Kč/měsíc nebo v akční nabídce od 1. května do 31. srpna 2007 se
závazkem na 18 měsíců je možné za stejnou cenu získat rychlost 3072/384 kbit/s. ADSL je
poskytováno s agregací 1:40 a datovými limity od 6 (2048/384) do 60 (8192/512) GB. Při
přechodu od dominantního operátora (TO2) ke společnosti GTS si navíc zákazníci mohou
ponechat své stávající telefonní číslo. To jim je do sítě GTS přeneseno za 1,19 Kč.

Téma měsíce – Informace o změně cen vybraných služeb elektronických
komunikací
ČTÚ na základě ustanovení § 56 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích sleduje a vyhodnocuje vývoj cen, které jsou nebo mohou být předmětem
regulace.
Informace zachycuje významné změny cen služeb v 1. čtvrtletí 2007. Jedná se
zejména o služby, u kterých byla uplatněna regulace cen na základě výsledků analýzy
relevantního trhu č. 7 (minimální soubor pronajatých okruhů) na konci roku 2006 a dále
o ceny „ostře sledovaných služeb“ jako roaming a přenositelnost ve vztahu ke koncovému
uživateli.
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Minimální soubor pronajatých okruhů
Společnost Telefónica O2 s účinností od 15. března 2007 vydala nový ceník služby
pronájmu okruhů v souvislosti s plněním povinnosti nákladové orientace cen uložené
rozhodnutím o ceně č. CEN/7/10.2006-68. Společnost snížila měsíční ceny za používání
digitálního okruhu STANDARD s přenosovou rychlostí 64 kbit/s pro jednotlivé vzdálenosti
mezi obcemi. Současně snížila i hodnoty koeficientů pro výpočet cen u okruhů s vyšší
přenosovou rychlostí. Tyto ceny jsou odvozeny od ceny okruhu 64 kbit/s vynásobené
příslušným koeficientem podle rychlosti a délky okruhu, tak jak jsou uvedeny v následující
tabulce. Uvedenou změnou tak došlo ke snížení cen u digitálních okruhů STANDARD
u největší vzdálenosti až o 78 %. Současně se snížením cen přestala Telefónica O2
poskytovat u okruhů STANDARD množstevní slevy.
Ceny za používání digitálního okruhu STANDARD (v Kč bez DPH za měsíc)
Vzdálenost

0 km (uvnitř obce)
do 10 km
nad 10 km do 20
km
nad 20 km do 40
km
nad 40 km do 60
km
nad 60 km do 90
km
nad 90 km do 130
km
nad 130 km do
170 km
nad 170 km do
210 km
nad 210 km do
270 km
nad 270 km

Označení
zóny

64 kbit/s

512 kbit/s

2 Mbit/s

L
A

stará
cena
6 800
8 400

nová
cena
5 680
5 760

stará
cena
25 160
31 920

nová
cena
11 928
12 384

stará
cena
36 040
53 760

nová
cena
17 040
18 720

B

10 000

5 850

38 000

12 578

64 000

20 475

C

11 200

5 960

42 560

13 112

71 680

22 350

D

12 600

6 020

47 880

13 545

80 640

24 381

E

14 800

6 100

56 240

13 725

94 720

25 925

F

17 500

6 360

66 500

14 628

112 000

27 984

G

20 000

6 620

76 000

15 557

128 000

30 121

H

21 500

6 880

81 700

16 168

137 600

32 336

I

22 000

7 140

83 600

17 136

140 800

34 629

J

22 500

7 400

85 500

18 130

144 000

37 000

Pozn.: Stará cena – cena uplatňována do 15. března 2007,
nová cena – cena uplatňována od 15. března 2007.
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Cena za používání digitalního okruhu STANDARD 64 kbit/s

Kč/měsíc bez DPH
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Cena za používání digitalního okruhu STANDARD 512 kbit/s
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nová cena

G

Cena za používání digitalního okruhu STANDARD 2 Mbit/s
160 000
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Kč/měsíc bez DPH
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Snížením cen okruhů STANDARD se ve srovnáním se zeměmi EU podle
12. implementační zprávy dostává ČR u kratších okruhů do pozice země s průměrnými
cenami okruhů na maloobchodní úrovni. U delších okruhů (např. 200 km) patří ČR k zemím
s nejnižšími cenami.
Cena pronajatého okruhu 64 kbit/s - 2 km
(€/rok bez DPH)
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Cena pronajatého okruhu 2 Mbit/s - 2 km
(€/rok bez DPH)
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Cena pronajatého okruhu 64 kbit/s - 200 km
(€/rok bez DPH)
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
BE CZ DK DE EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY LV

7/21

SE UK

Cena pronajatého okruhu 2 Mbit/s - 200 km
(€/rok bez DPH)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
BE CZ DK

DE EE

EL

ES

FR

IE

IT

CY LV

LT HU NL AT PL

PT

SI

SK

SE UK

kurz: z 12. implementační zprávy 1 CZK = 0,03533 €

Roaming
V současnosti všichni tři operátoři účtují roamingové volání po minutě, poskytují
stejné roamingové ceny pro pre-paid i post-paid zákazníky a v základních roamingových
nabídkách neúčtují sestavení volání. Všichni tři mobilní operátoři rozdělili všechny země do
zón, které dávají zákazníkovi jasnou informaci, kolik bude stát jeho hovor v příslušné zemi.
První zónu tvoří sousední stát/sousední státy, druhou zónu evropské státy, třetí pak ostatní
země (T-Mobile má i čtvrtou zónu Střední a Jižní Ameriku).
Co se týče nabídky levného volání z partnerských sítí, tuto nabídku lze v současnosti
najít u všech tří operátorů (Vodafone od února 2006 jako část služby World Roaming,
T−Mobile jako zvýhodnění Cestovatel a TO2 od února 2007 u služby O2 Cestování). S touto
nabídkou a prostřednictvím zahraniční partnerské sítě svého operátora tak může být volání
až o 15 % levnější v evropských zemích (Vodafone), v případě nabídky TO2 je potřeba
uhradit minimální měsíční paušál (11,90 Kč vč. DPH), aby měl zákazník o 20 % levnější
hovor. Společnost T−Mobile (Cestovatel) a od května 2007 i společnost Vodafone (Vodafone
Passport) nabízí levnější volání z partnerských sítí, které však zahrnuje cenu za sestavení
volání.
Nově dostupnou službou roamingového volání je služba poskytována společností
United Mobile, která nabízí předplacené SIM karty pro levnější volání ve 125 zemích světa.
V rámci Evropy není zpoplatněno příchozí volání a odchozí volání stojí 11,- Kč/min vč. DPH
plus jednorázová cena za sestavení volání ve výši 7,- Kč. Vzhledem k tomu, že jde
o „lichtenštejnské SIM karty“, je hovor ze sítě českého mobilního operátora na toto číslo
účtován jako mezinárodní hovor, tj. v cenách od 11,31 Kč do 29,73 Kč za minutu včetně
DPH. Odchozí SMS stojí 11,− Kč vč. DPH.
Následující tabulka a graf srovnává ceny za roamingové volání u tří mobilních
operátorů a společnosti United Mobile. V cenách společnosti United Mobile je přitom
zahrnuta i cena za sestavení volání, kterou u základních nabídek ostatní operátoři neúčtují.
Ceny za minutu jsou vypočítány z ceny tříminutového volání.
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Srovnání cen za roamingové volání v základních roamingových nabídkách (v Kč/min
vč. DPH)

Slovensko
Belgie
USA
Argentina
*)
**)
***)

Příchozí hovory
Odchozí hovory
Příchozí hovory
Odchozí hovory
Příchozí hovory
Odchozí hovory
Příchozí hovory
Odchozí hovory

TO2
základní
nabídka*)
23,80
29,75
23,80
41,65
53,55
65,45
53,55
65,45

T-Mobile
základní
nabídka**)
10,71
22,61
17,85
34,51
41,65
53,55
65,45
95,20

Vodafone
základní
nabídka***)
14,28
29,75
14,28
29,75
17,85
35,70
35,70
71,40

United Mobile
0,00
13,33
0,00
13,33
22,00
46,33
16,00
38,33

Základní nabídka cen za roamingové volání pro post-paid (Mezinárodní Roaming) i pre-paid (Předplacený
Roaming) zákazníky.
Základní nabídka cen za roamingové volání pro post-paid (Happy roaming) i pre-paid (Twist Roaming).
Základní nabídka cen za roamingové volání pro všechny Vodafone tarify a Vodafone divokou kartu
z nepartnerských sítí. Od dubna 2007 Vodafone World Roaming pro tarify a Vodafone kartu.

Srovnání cen za roamingové volání v základních
roamingových nabídkách
100
90
80
Kč/min vč. DPH

70

TO2

60

T-Mobile

50

Vodafone

40

United Mobile

30
20
10
0
Příchozí Odchozí Příchozí Odchozí
hovory hovory hovory
hovory
Slovensko

Příchozí Odchozí Příchozí Odchozí
hovory
hovory
hovory
hovory

Belgie

USA

Argentina

Vzhledem k tomu, že mobilní operátoři odlišují roamingové volání, které se uskuteční
z partnerské sítě a uplatňují nižší ceny u těchto volání, jsou tyto ceny uvedeny samostatně
v následujícím grafu.
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Srovnání cen odchozího roamingového volání z
partnerských sítí pro tarifní zákazníky
35

Kč / min vč. DPH

30
25
20
15
10
5
0
Slovensko
O2 Cestování

Velká Británie
TMCR Cestovatel

USA
VF World Roaming

Pozn.: Cena za minutu odchozího hovoru do ČR je vypočítána z ceny tříminutového hovoru, tj. zohledňuje i cenu
za sestavení volání (týká se TMCR Cestovatel). Společnost Telefónica nemá v USA partnerskou síť.

Z důvodu připravované regulace služeb roamingu ze strany EK a Rady uvádí
následující tabulka ceny nejlevnějších volání, které operátoři aktuálně nabízejí a cenový
strop „Eurotarifu“ z návrhu Nařízení o roamingu schváleného dne 23. května 2007
Evropským parlamentem.
Srovnání cen za minutu roamingového volání z partnerských sítí ze zahraničí do ČR
u tarifních zákazníků (bez DPH)*)
Slovensko

O2 Cestování

TMCR Cestovatel

VF World Roaming

Velká
Británie

Požadavek
Nařízení na
„Eurotarif“

v Kč

€

v Kč

€

v Kč**)

€

Příchozí hovory

20,00

0,71

20,00

0,71

6,72

0,24

Odchozí hovory

20,00

0,71

28,00

1,00

13,73

0,49

Příchozí hovory

0,00

0,00

0,00

0,00

6,72

0,24

Odchozí hovory

13,67

0,49

13,67

0,49

13,73

0,49

Příchozí hovory

12,00

0,43

12,00

0,43

6,72

0,24

Odchozí hovory

21,25

0,76

21,25

0,76

13,73

0,49

Pozn.: Společnost TO2 nabízí tarif O2 Cestování v rámci promo akce v období od 15. února 2007 do 31. května
2007 za nulovou měsíční cenu.
Společnost T-Mobile nabízela do 31. března 2007 příchozí hovory bez ceny za sestavení volání.
Měnový kurz je 28,02 Kč/EUR.
*)
**)

V návrhu Nařízení jsou stanoveny cenové stropy „Eurotarifu“ bez DPH.
Propočet cenového stropu je pouze orientační. Současně s Nařízením bude vyhlášen pevný roční kurz pro
země, u kterých měnovou jednotkou není €.
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Vzhledem k tomu, že v návrhu Nařízení je stanovena i povinnost NRA ve čl. 8, odst. 2
sledovat vývoj velkoobchodních i maloobchodních cen za hlasové a datové služby, včetně
SMS a MMS, jsou ceny za jednu SMS/MMS uvedeny v následující tabulce a grafu. Ceny
jsou uvedeny k 30. březnu 2007 u vybraných zemí představujících jednotlivé zóny.
Srovnání cen za odeslání jedné SMS/MMS v zahraničí u tarifních zákazníků (vč. DPH)
Operátor
TO2
T-Mobile
Vodafone

Slovensko
SMS
MMS
11,90
9,28
8,33
11,90
8,33
11,31

Belgie
SMS
MMS
11,90
9,28
9,52
16,66
8,33
11,31

USA
SMS
11,90
10,71
9,52

MMS
9,28
21,42
11,31

Brazilie
SMS
MMS
11,90
9,28
15,47
21,42
14,28
11,31

Pozn.: Cena 11,31 Kč za MMS u společnosti Vodafone platí do 30. června 2007.

25

Srovnání cen za odeslání SMS/MMS v zahraničí u tarifních
zákazníků

Kč/ks vč. DPH

20
15
10
5
0
SMS

MMS

SMS

Slovensko

MMS

SMS

Belgie
TO2

MMS

SMS

USA
T-Mobile

MMS

Brazilie
Vodafone

Cena za přenesení čísla
Na základě podání/dotazů účastníků ve věci nepřiměřeně vysoké ceny za přenesení
čísla provedl ČTÚ u pevných operátorů státní kontrolu, či písemné šetření. Bylo zjištěno, že
někteří pevní operátoři neměli aktualizované Smlouvy o propojení sítí se společností TO2 za
službu „Přenositelnost čísla“ dle podmínek a cen uvedených v „Referenční nabídce
propojení“ (RIO) zveřejněné společností TO2 nebo neměli „nové ceny“ TO2 promítnuté do
smluvního vztahu s jiným operátorem, který pro ně zprostředkovává přenesení čísla od TO2.
V průběhu cenových kontrol byly uzavřeny Dodatky ke Smlouvám o propojení, kde jsou
sjednány nové ceny za přenesení čísla, což mělo příznivý dopad i na koncové účastníky,
kteří si chtějí přenést své číslo. Cena za přenesení čísla včetně DPH, kterou hradí nový
účastník s přeneseným číslem, poklesla od 1. března 2007 u těchto sledovaných společností
v rozmezí o 30 % až o 64 %. Konkrétní přehled o změnách cen za přenesení čísla
hrazených účastníkem uvádí následující tabulka.
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Porovnání cen za přenesení čísla na základě jednoduché objednávky účtované
koncovým uživatelům (v Kč)
Název společnosti
T-Systems PragoNet, a .s.
FAYN Telecommunications,
s.r.o.
MATTES AD, spol. s r. o.
GTS NOVERA a. s.

Cena původní
bez DPH
s DPH
3350
3986,5
2850
2850
2800

3391,5
3391,5
3332,0

Nová cena
bez DPH
s DPH
1207
1436,33
1157
2000
1450

1376,83
2380,0
1725,5

Změna
cen
-63,97 %
-59,40 %
-29,82 %
-48,21 %

Někteří operátoři neúčtují koncovým uživatelům cenu za přenesení čísla, nebo
ji účtují ve výši 1,19 Kč vč. DPH. Jedná se zejména o mobilní operátory.

2. Regulační opatření
Dne 20. května 2007 skončila veřejná konzultace návrhů rozhodnutí o změně
a zrušení určitých povinností uložených v souvislosti s výsledky analýzy relevantních trhů
č. 9 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě) a č. 16 (ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních
sítích). ČTÚ v současné době vyhodnocuje uplatněné připomínky ve veřejných konzultacích.
ČTÚ dne 23. května 2007 zahájil v rámci svého zmocnění dle § 82 odst. 3 Zákona se
společností Telefónica O2 správní řízení ve věci změny v referenční nabídce zpřístupnění
účastnického kovového vedení a referenční nabídky služeb kolokace. ČTÚ při hodnocení
předmětných referenčních nabídek vychází z povinností uložených rozhodnutím
č. REM/11/04.2006-4 a z opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví
náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení.
V souvislosti s vydáním vyhlášky Ministerstva informatiky č. 117/2007 Sb.,
o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací připravuje ČTÚ změny
opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační
podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi
podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora a opatření obecné povahy
č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti
s přenositelností čísel.

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v květnu 2007
V měsíci květen 2007 nebylo ve věci sporů podle § 127 ZEK zahájeno žádné řízení.
Řízení pravomocně ukončená v květnu 2007
Číslo jednací
63 288/2006606

Navrhovatel
Telefónica O2
Czech
Republic,a.s.

18 895/2007Telefónica O2
603
Czech Republic,
(50 725/2006a.s.
606)

Odpůrce
RANN GLOBALNET,
a.s.
Czech On Line, a.s.
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Věc
Spor
o
zaplacení
ceny
s příslušenstvím
za
pronájem
propojovacích okruhů 01-02/2004
Spor o vyúčtování ceny za službu
tranzit k síti Internet 04/2006
(napadené rozhodnutí o odložení
části věci se potvrzuje)

19 260/2007Telefónica O2
603
Czech Republic,
(50 726/2006a.s.
606)

Czech On Line, a.s.

Spor o vyúčtování ceny za službu
tranzit k síti Internet 05/2006
(napadené rozhodnutí o odložení
části věci se potvrzuje)

4. Univerzální služba
Koncem měsíce začal ČTÚ vydávat rozhodnutí o výši příspěvku na prokazatelnou
ztrátu z poskytování univerzální služby za rok 2004 jednotlivým povinným subjektům.

5. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací
V průběhu měsíce května ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
− V návaznosti na výsledky komplexní kontroly plnění povinnosti „Oznámení
komunikační činnosti“ podle § 13 Zákona, která je podnikáním
v elektronických komunikacích, se zaměřením na dřívější držitele
telekomunikačních licencí a osvědčení o registraci podle příslušné generální
licence, které byly vydané podle zákona o telekomunikacích, bylo vydáno
14 rozhodnutí a uloženy pokuty v celkové výši 121 500,- Kč.
− kontrola kmitočtového pásma 34 GHz, ve kterém lze provozovat radiolokační
rádiová zařízení jen na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů. Závada zjištěná v předchozím období (využívání rádiových kmitočtů bez
oprávnění) v České Kamenici byla řešena správním rozhodnutím o uložení pokuty
ve výši 3 000,- Kč.
− kontrola kmitočtového pásma 2,4 GHz z hlediska dodržení podmínek při
využívání kmitočtů dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34. Závada
zjištěná v Litoměřicích byla řešena výzvou k odstranění nedostatku dle § 114
zákona o elektronických komunikacích.
− kontroly využívání kmitočtů hromadných rádiových sítí v pásmu 460 MHz na
základě zahájeného přezkumu podle § 20 odst. 5 zákona o elektronických
komunikacích, zda přetrvávají důvody pro omezení počtu práv k využívání
rádiových kmitočtů v kmitočtových úsecích 465,74 – 467,38 / 455,74 – 457,38
MHz. Byla provedena kontrola 6 držitelů rozhodnutí o kmitočtovém přídělu
(CENTER OST spol. s r.o., RADIOKING, společnost s ručením omezeným
„v likvidaci“, RaNet s.r.o., MobilKom, a.s., KonekTel , a.s. a GES-ELECTRONICS,
a.s) a 4 dalších subjektů, poskytujících služby elektronických komunikací v tomto
pásmu (AEL Communications ČR s.r.o., ECHOTON, a.s., SOVT-RADIO spol.
s r.o. a Ing. Václav Němec). Protokoly o kontrolách a výsledky měření využívání
kmitočtů hromadných rádiových sítí byly předány odboru 613 jako podklad
k zahájení správního řízení ve věci případného odnětí oprávnění k využívání
kmitočtů.
− kontrola kmitočtového pásma 300 MHz, které je od 1. ledna 2006 uvolněno
výhradně pro vojenské využití. Při provedených kontrolách rádiového spektra
nebyl nově zjištěn žádný další rádiový provoz v daném kmitočtovém pásmu.
V řízení zahájeném na základě kontrolního zjištění z předchozích měsíců (provoz
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civilního vysílacího rádiového zařízení v Roudnici nad Labem), byla ve správním
řízení rozhodnutím uložena pokuta ve výši 10 000,- Kč.
− kontrola kmitočtového pásma 144 – 146 MHz, ve kterém lze provozovat rádiová
zařízení jen na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.
V jednom případě bylo zjištěno provozování stanice amatérské radiokomunikační
služby bez příslušného oprávnění a bez platného průkazu odborné způsobilosti.
Zjištěné závady budou řešeny v příkazním řízení.
− kontrola kmitočtového pásma 45 MHz, ve kterém mělo být k 31. prosinci 2006
ukončeno provozování rádiových zařízení malého výkonu podle všeobecného
oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28. Během provedených kontrol rádiového spektra
nebyl na předmětných kmitočtech zjištěn žádný rádiový provoz.
− kontrola kmitočtových pásem bezšňůrových telefonních přístrojů standardů
CT1, CT1+ a CT2, ve kterých mělo být k 31. prosinci 2005 ukončeno jejich
provozování podle všeobecného oprávnění č. VO-R/21/08.2005-33. Byla
provedena identifikace provozovatele vysílacího rádiového zařízení v Jablonci nad
Nisou, dále byla uskutečněna měření k identifikaci konkrétního provozovatele
zařízení, jehož provoz byl zjištěn v předchozím období v Ústí nad Labem. Za
neoprávněné využívání kmitočtů uloží Úřad pokutu ve správním řízení.
− na základě požadavku Vězeňské služby České republiky, generálního
ředitelství Praha a ministra spravedlnosti ČR o součinnost při plnění usnesení
kontrolního výboru poslanecké sněmovny ze dne 5. dubna 2007 bylo provedeno
kontrolní měření k ověření účinnosti instalované technologie k zamezení
nedovolené komunikace vězňů v areálech věznic Oráčov a Jiřice. Dále bylo
provedeno měření k ověření případného rušení těmito technologiemi mimo areál
věznic. Firmě pb mont s.r.o. Tečovice, která zajišťuje dodávku a montáž rušících
zařízení, byla vydána výzva k odstranění rušení vně areálů věznic podle § 114
zákona o elektronických komunikacích.
− v rámci týdenní mezinárodní monitorovací kampaně pro potřeby WRC 2007
provedl OMRS Karlovice monitorování KV pásma 9 – 10 MHz. Výsledky byly
předány ke zpracování německému regulačnímu úřadu.
− spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrolách u 2 prodejců
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V České Kamenici bylo
zjištěno 6 závad, které ve své kompetenci řeší ČOI.
− na základě oznámení Policie ČR bylo jako přestupek řešeno zlomyslné volání na
číslo tísňového volání s uložením pokuty ve výši 4 000,- Kč.
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− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění
k využívání čísel. Na testovacích pracovištích bylo provedeno celkem 20 638
kontrolních volání, z toho 19 361 volání na čísla s přístupovým kódem služby
(SAC) 90X. Společnosti Dial Telecom, a.s. byla zaslána výzva podle § 114 zákona
o elektronických komunikacích k odstranění zjištěných nedostatků tak, aby byly
plněny podmínky stanovené oprávněním k využívání čísel. Vyhodnocení kontroly
dodržování rozhodnutí o přidělení čísel s přístupovým kódem služby (SAC)
90X bude provedeno v následujícím měsíci.

V rámci činnosti odboru přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I.stupni správního
řízení bylo ve sledovaném období (tj. květen 2007) jako výsledek provedeného rozkladového
řízení vydáno mj. rozhodnutí o rozkladu, který podala právnická osoba – obchodní
společnost proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ve věci uložení pokuty za správní
delikt podle § 118 odst. 1 písm. l) zákona o elektronických komunikacích, kterého se tato
právnická osoba dopustila tím, že nesplnila povinnost stanovenou v § 115 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích, podle kterého „povinná osoba poskytne Úřadu na jeho
žádost a v jím stanovené přiměřené lhůtě, formě a rozsahu úplné a pravdivé informace
včetně finančních a údaje a podklady, které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž je podle
tohoto zákona Úřad příslušný“. V tomto posuzovaném případě Úřad vyžadoval ve smyslu
§ 115 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích informace, údaje a podklady pro
analýzu trhu za účelem zajištění efektivně konkurenčního trhu. Rozhodnutím o rozkladu bylo
potvrzeno rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým za uvedený správní delikt ČTÚ
uložil pokutu ve výši 400 000,- Kč.
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Stejně jako v předešlých sledovaných obdobích, také v květnu 2007 bylo jako
výsledek dalšího řízení o rozkladu právnické osoby vydáno rozhodnutí, kterým se ukládá
pokuta (ve výši 8 000,- Kč) za výkon komunikační činnosti bez oznámení podle § 13 zákona
o elektronických komunikacích.
Rozhodnutí správního orgánu I. stupně, kterým byla uložena pokuta ve výši 15 000,Kč právnické osobě za správní delikt podle § 118 odst. 1 písm. c) zákona o elektronických
komunikacích, kterého se tato dopustila tím, že v konkrétním období provozovala zařízení
pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra OvisLink v pásmu
2,4 GHz s vyšší spektrální hustotou ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu („e.i.r.p.“),
než dovoluje čl. 2, písm. c), odst. 1 všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34
k využívání kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu
rozprostřeného spektra nebo OFDM v pásmech 2,4 a 5 GHz, a tím porušila povinnosti podle
§ 9 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

6.

Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) před Krajským soudem
v Brně úspěšně obhájil své rozhodnutí v případě zneužití dominantního postavení
společnosti Český Telecom (dnes Telefónica O2) na trhu zprostředkování přístupu
ke službám sítě Internet a přenosu dat za užití technologie ADSL, v němž byla uložena
sankce 80 milionů korun. Krajský soud zamítl žalobu společnosti Telefónica O2 v plném
rozsahu. Společnost Telefónica O2 zaplatila pokutu, která byla uložena pravomocným
rozhodnutím předsedy ÚOHS v březnu letošního roku.

7. Asociace
Česká asociace kompetitivních komunikací (dále jen ČAKK) zveřejnila na své webové
stránce informaci, že nesdílí názor portugalského ministra na účelnost zřízení jednotného
regulátora elektronických komunikací v EU. Portugalsko přitom považuje zřízení jednotného
regulátora za jednu z priorit svého předsednictví EU. Podle názoru prezidenta ČAKK Zdeňka
Vaníčka je postačující, stávající stav, kdy se státní regulační úřady členských zemí EU
sdružují ve Výboru evropských regulátorů (ERG) a tam, v úzké spolupráci s Komisí, by měla
spočívat snaha o jednotnou efektivní a harmonizovanou regulaci dosud nadměrně
regulovaných evropských elektronických komunikací.

8. Spotřebitelské otázky
Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu května ČTÚ zahájil 4 509 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.
Bylo vydáno 5 946 rozhodnutí ve věci.
V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za poskytnutou
službu přístupu ke službám se zvláštním tarifem poskytovaným na síti Internet nebo na
jiných datových sítích, ČTÚ vydal ve správních řízeních 13 rozhodnutí, z toho
v 10 případech bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka a ve 3 případech ve prospěch
poskytovatele služby elektronických komunikací.
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9. Změny legislativní
Dne 15. května 2007 byl v částce 41 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy,
souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů. Tento
zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2007. K tomuto datu se ruší Ministerstvo
informatiky s tím, že jeho působnost ve věcech elektronických komunikací a poštovních
služeb přechází na Ministerstvo průmyslu a obchodu. V této souvislosti je pak zákonem
č. 110/2007 Sb. v příslušných částech měněn zákon o elektronických komunikacích (zákon
č. 127/2005 Sb.) a zákon o poštovních službách (zákon č. 29/2000 Sb.).
Dne 21. května 2007 byla v částce 43 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška
č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, která
nabývá účinnosti dnem 1. července 2007. Tato vyhláška je provedením § 29 odst. 4 zákona
o elektronických komunikacích a nahrazuje dosud platné číslovací plány vydané ČTÚ
podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, (§ 68).

10. Evropská unie
Ve dnech 3. a 10. května 2007 proběhla v Bruselu jednání Pracovní skupiny Rady EU
pro telekomunikace a informační společnost. Na těchto jednáních byl opět projednáván
návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných mobilních sítích
v rámci Evropského společenství. Dne 23. května 2007 Evropský parlament návrh nařízení
o roamingu schválil. Zasedání Rady ministrů odpovědných za telekomunikace, kde by měl
být návrh schvalován, se uskuteční 7. června 2007 v Lucemburku.
Dne 8. května 2007 se uskutečnilo 13. zasedání Skupiny pro politiku rádiového
spektra (RSPG). Skupina přijala návrh požadavku na Stanovisko RSPG k využívání
nelicencovaných částí spektra, projednala předběžný návrh požadavku na Stanovisko RSPG
ke spektru pro necivilní využití a na Stanovisko RSPG k zefektivnění prostředí pro regulaci
spektra. RSPG dále projednala stav implementace Stanoviska RSPG k přípravě k WRC-07,
strategické otázky ve vztahu k třetím zemím vně EU a vzala na vědomí aktivity EK z oblasti
politiky rádiového spektra a další administrativní a organizační záležitosti.
Ve dnech 9. až 12. května 2007 proběhlo v Lotyšsku v Rize zasedání Kontaktní sítě
Skupiny nezávislých regulátorů (CN IRG). Vzhledem k nadcházejícímu plenárnímu zasedání
IRG/ERG bylo hlavním úkolem projednání otázek revize regulačního rámce, harmonizace
rozhodování NRA vzhledem k přijatým společným pozicím k nápravným opatřením, přístup
v sítích nové generace (NGA) a s ním související regulace a zajištění personálu stálého
sekretariátu předsedy.
Dne 14. května 2007 Komise ukončila šetření týkající se polské notifikace analýzy
maloobchodního trhu přístupu k telefonním službám v pevném místě. Šetření bylo ukončeno
ve své II. fázi, avšak bez uplatnění pravomoci „veta“. Stalo se tak poté, co polský regulační
úřad (UKE) upravil definici relevantního trhu a vyloučil z ní služby širokopásmového přístupu.
Komise vybídla UKE prosadit bezodkladně regulaci na velkoobchodní úrovni za účelem
posílit konkurenceschopnost na polském trhu širokopásmového přístupu.
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/665&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Ve dnech 14. až 15. května se v Bruselu konala konference „„Bridging the Broadband
Gap“. Cílem konference bylo vyzdvihnout důležitost dostupnosti širokopásmového přístupu
pro co nejširší okruh uživatelů a identifikovat nástroje, které zvýšení jeho dostupnosti
umožní. http://ec.europa.eu/information_society/events/broadband_gap_2007/index_en.htm
Konference se zúčastnily čtyři členky Evropské komise, včetně Viviane Reding. Ve svém
projevu komisařka uvedla, že celková úroveň penetrace širokopásmového přístupu v EU
není nízká, ale problémem jsou propastné rozdíly mezi členskými státy (až 26,5 procentního
bodu). Cca 50 mil. občanů EU, především v méně zalidněných oblastech, nemůže využívat
širokopásmový přístup. Komisařka proto vyzdvihla nutnost řešení tohoto strukturálního
problému a zdůraznila klíčovou roli místních a regionálních správ. Evropská komise na
zlepšení situace také pracuje: širokopásmový přístup by mohl být součástí univerzální
služby, což bude diskutováno po vydání Zelené knihy o univerzální službě v roce 2008. Také
probíhající revize Regulačního rámce směřuje ke zvýšení konkurence v odlehlých oblastech.
K tomu má komisařka tři možné cesty: 1. otevření přístupu ke stožárům a nenasvícenému
optickému vláknu, 2. vynucování povinnosti nediskriminace (včetně možnosti aplikace tzv.
funkční separace) a 3. uvolnění cest pro bezdrátový širokopásmový přístup (mimo jiné
vyčlenění části digitální dividendy pro bezdrátový broadband).
V rámci konference proběhla také výstava projektů, jejímž cílem bylo vybrat
a podpořit ty, které na základě využití širokopásmového přístupu nejlépe podpoří rozvoj
venkovských regionů a vzdálených oblastí. Z více než 50 projektů byly nejlépe ohodnoceny:
„PVCS − PVP“ − Veřejná videotelefonní konference z Auvergne Region (Francie),
„K − PSI“ − širokopásmová sdělovací síť Kujawsko-Pomorskie region (Polsko),
„BBK − Širokopásmová iniciativa“ Korutany (Rakousko) Broadband Initiative“
a „Propojené komunikace“ − bezdrátová širokopásmová síť z vnějších Hebrid, Skotsko (UK)
„Connected Communities“.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3426
Dne 20. května skončila veřejná konzultace k identifikaci služeb se sociální hodnotou,
které by využívaly jednotné harmonizované číslo 116.
Zasedání Pracovní skupiny pro poštovní služby Rady EU proběhlo dne
23. dubna 2007 v Bruselu. Pracovní skupina byla vytvořena v rámci přípravy nového znění
Směrnice 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb
Společenství a zvyšování kvality služby.

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Studijní skupina 6 ITU-R (Broadcasting Services)
Pracovní skupina 6E projednává otázky spojené se zemským televizním
a rozhlasovým vysíláním. Na programu jejího devátého zasedání ve dnech 30. dubna až
4. května 2007 byly zejména body, které budou předmětem jednání na Světové
radiokomunikační konferenci WRC-07 letos na podzim, tj. přeplánování pásem krátkých vln
a ochrana zemského televizního vysílání ve IV. a v V. televizním pásmu proti družicovému
vysílání. Zasedání bylo zdrojem informací o postojích jednotlivých delegací k těmto a dalším
otázkám, které budou využity při přípravě stanovisek české delegace na WRC-07. Ukazuje
se, že státy mimo Evropu nesouhlasí se zavedením pohyblivých služeb do pásem
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vyhrazených pro rozhlasovou službu, zejména státy s autoritativnějšími režimy trvají na
přísné regulaci využití rozhlasových pásem.

Konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Evropský telekomunikační úřad (ETO)
Společné zasedání Administrativní rady Evropského telekomunikačního úřadu (ETO)
a Rady Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) ve dnech 2. až 3. května 2007
projednalo a schválilo dokumenty z oblasti finančního hospodaření obou institucí
a pracovních aktivit v roce 2006 a předběžně přijalo návrh rozpočtu ERO/ETO na rok 2008,
finančního plánu na období 2008 – 2010 a pracovního programu na rok 2008. Dále vzalo na
vědomí stav schvalování změn Úmluvy o Evropském radiokomunikačním úřadu (ERO),
očekávané personální změny v rámci úřadu, přípravu 14. konference CEPT v roce 2008,
informaci o stavu čistého jmění organizace a další otázky související s činností Úřadu
ERO/ETO.

Komise CEPT pro ITU
Hlavními body programu jednání Komise CEPT pro Mezinárodní telekomunikační unii
(ITU) ve dnech 24. a 25. května 2007 byla příprava k zasedání Shromáždění CEPT
(perspektivní úloha CEPT, koordinace evropských kandidatur na volené funkce ITU,
pracovní postupy delegací CEPT v průběhu konferencí ITU, předsednictví Komise aj.) a na
přípravu k zasedání Rady ITU (výsledky zasedání Poradní komise Sektoru ITU pro rozvoj
telekomunikací, Poradní komise pro standardizaci v telekomunikacích a Pracovní skupiny
Rady pro Finanční řád, organizační změny v generálním sekretariátu a v úřadech sektorů
ITU, účast v pracovních skupinách Rady ITU aj.).

Pracovní skupina ECC/WGFM
Zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo ve dnech 21. až 25. května 2007. Jeho
náplní byly kromě otázek řešených skupinou WGFM a jí podřízenými pracovními skupinami
dle plánu v pracovním pořádku i další úkoly vyplývajících z návaznosti činností ve Výboru pro
elektronické komunikace (ECC) i v jiných orgánech a organizacích (zejména Evropské
komisi, ITU a ETSI). Projednávaná témata zahrnovala např. revize harmonizačních
dokumentů (Rozhodnutí, Doporučení a Zpráv ECC), aktualizaci kmitočtové tabulky ECA,
přijetí průběžných a závěrečných zpráv CEPT zpracovaných na základě mandátu Evropské
komise např. k inteligentním dopravním systémům, zařízením krátkého dosahu, bezdrátovým
širokopásmovým aplikacím, zaváděním technologie UWB, multimediálních aplikací a s nimi
spojených revizí dohod z oblasti rozhlasového a televizního vysílání, přípravou Světové
radiokomunikační konference aj.

Severoatlantická aliance (NATO)
Výbor pro plánování civilních komunikací (CCPC NATO)
Hlavními body plenárního zasedání CCPC NATO ve dnech 16. až 17. dubna 2007
bylo schválení plánu CCPC NATO na léta 2007 – 2008 a kontrola plnění úkolů pracovních
a ad-hoc skupin stanovených plenárními zasedáními a implementačním plánem CCPC. Byly
projednány, kromě nového Kompendia, dokumenty zabývající se ochranou
telekomunikačních zařízení před účinky zbraní hromadného ničení CBR. Dále se jednání
zabývalo projednáním dokumentů, které se týkají mezinárodního preferenčního schématu,
ochrany počítačových a internetových sítí proti napadení, ochrany kritické infrastruktury
a služeb a spoluprace mezi armádou a civilními složkami. Rovněž byly projednány body
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související s Ministerskou směrnicí NATO na léta 2007 – 2008 a plánem aktivity CCPC
a CEP (Civil Emergency Planning).

12. Nové technologie a služby
Společnost Sharp vyvinula duální tuner pro příjem mobilní digitální televize ve
formátech DVB-H a T-DMB, který je určen pro mobilní zařízení, zejména mobilní telefony.
Oba formáty pro mobilní televizi používají v současnosti mobilní operátoři v Německu.
Evropská komise zvažuje, že vybere formát DVB-H jako jednotný formát pro mobilní digitální
televizi v Evropě. Formát T-DMB je rozšířen zejména v jihovýchodní Asii.
Tuner vyvinutý pod označením VA3B5EZ915 umožňuje přijímat vysílání v pásmu
VHF 174 až 245 MHz, v pásmu UHF 474 až 746 MHz a v L pásmu 1450 až 1492 MHz
a 1660 až 1685 MHz. Má vestavěný OFDM demodulátor a vstupní citlivost pro vysílání ve
formátu DVB-H je -97.5 dBm (8 MHz, QPSK, code rate = 1/2), ve formátu T-DMB -102 dBm
(v pásmu VHF, Mode I) nebo -101 dBm (v pásmu L, Mode I). Spotřeba energie dosahuje
43 mW při příjmu DVB-H a až 190 mW při příjmu T-DMB. Rozměry tuneru jsou 8x8x1,25
mm. Společnost Sharp předpokládá, že tuner VA3B5EZ915 uvede na trh letos v červenci
a měsíčně vyrobí 300 000 kusů.

13. Digitalizace RTV
V polovině května 2007 rozeslalo Ministerstvo informatiky k připomínkám v rámci
meziresortního připomínkového řízení návrh 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.
Jak vyplývá z předkládací zprávy, měl by tento zákon řešit problémy především ve dvou
hlavních oblastech, a to v získání volných kmitočtů pro sestavení a vybudování digitálních
sítí určených pro televizní vysílání a zajištění obsahu vysílání pro digitální sítě.
Vzhledem k tomu, že v navrhované podobě zákona nejsou řešeny všechny
problémové okruhy spojené s procesem digitalizace, nadále přetrvává nevynutitelnost
Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání a současně nejsou řešeny již dříve uplatněné připomínky
provozovatelů televizního vysílání, je pravděpodobné, že pokud v tomto smyslu nedojde
k jeho doplnění, nesplní tento zákon svůj cíl, tedy odblokování procesu digitalizace.

14. Správa rádiového spektra
Rada ČTÚ schválila dne 14. května všeobecné oprávnění č. VO-R/12/05.2007-6,
kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat na principu rozprostřeného spektra
nebo OFDM v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Důvodem změny je implementace rozhodnutí
Evropské komise, které upravuje vymezení spektrální hustoty výkonu v pásmu 5 GHz.
Všeobecné oprávnění nabude účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění
v Telekomunikačním věstníku.
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ve věci výběru a autorizace systémů
poskytujících družicové pohyblivé služby k navrhovanému rámci pro výběr a autorizaci
provozovatelů poskytujících družicové pohyblivé služby po celé Evropě. Tento proces
navazuje na vydání Rozhodnutí Komise ze dne 14. února 2007 o harmonizovaném využívání
rádiového spektra v kmitočtových pásmech 2 GHz pro realizaci systémů poskytujících
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družicové pohyblivé služby (oznámeno pod číslem K(2007) 409) (2007/98/ES). V současné
době není v ČR předmětné kmitočtové pásmo využíváno a je příslušnou částí plánu využití
rádiového spektra rezervováno pro aplikace v družicové pohyblivé službě. Veřejná
konzultace potrvá do 30. května 2007.

15. Poštovní služby
V průběhu května ČTÚ shrnul výsledky svého dohledu za uplynulý rok do návrhu
Zprávy o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2006. Po
projednání tohoto návrhu v rámci ČTÚ bude zpráva v souladu se zákonem o poštovních
službách zveřejněna, včetně zveřejnění v Poštovním věstníku a na webových stránkách
ČTÚ.
Projednáno Radou ČTÚ dne 7. června 2007.
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