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ČTÚ zahájil novou veřejnou konzultaci o podmínkách aukce 3,7 GHz
Český telekomunikační úřad pokračuje v  přípravách aukce rádiových 
kmitočtů v pásmu 3,6 až 3,8 GHz, kterou plánuje vyhlásit v prvním polo-
letí letošního roku. Navržené podmínky výběrového řízení nyní podrobil 
nové veřejné konzultaci.

Dubnový Hackathon přinese aplikace i pro internet věcí
ČTÚ ve spolupráci s AT&T uspořádá ve dnech 22. - 23. dubna Hackathon. 
Čtyři vítězové napříč všemi kategoriemi si mezi sebe rozdělí částku 15 
tisíc dolarů. Hackathon je otevřen všem programátorům, profesionálům 
i amatérům. Jejich úkolem bude v pouhých 24 hodinách vytvořit mobil-
ní aplikaci podle zadání.

O kmitočty v pásmech 1800 a 2600 MHz mají zájem 3 stávající operátoři
Do aukce volných kmitočtů v pásmech 1800 MHz a 2600 MHz se přihlá-
sili tři zájemci. O účast ve výběrovém řízení projevily zájem společnosti 
O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech 
Republic a.s.
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Z rozhodovací praxe:  
Půlmilionová pokuta České poště za neinformování veřejnosti§

Česká pošta porušila informační povinnost, když téměř dva roky 

neměla na svých internetových stránkách dostupné informace 

o tom, které z jejích provozoven jsou tzv. povinnými poštami. Jde 

o provozovny ve smyslu § 1 písm. a) vyhlášky č. 464/2012 Sb., o sta-

novení specifikace jednotlivých základních služeb a základních 

kvalitativních požadavků na jejich poskytování, kde musí být zajiš-

těno poskytování základních služeb. Český telekomunikační úřad 

za to České poště pravomocně uložil pokutu 500 tisíc korun.

Tzv. povinná pošta musí být do-

stupná každý pracovní den s  výjim-

kou mimořádných situací a  nemůže 

být dočasně uzavřena ani zrušena 

bez adekvátní náhrady. Tou je zří-

zení nové provozovny (ať už provo-

zované Českou poštou přímo nebo 

jejím smluvním partnerem). Infor-

mace, která pošta je tzv. povinná 

a která je již provozována nad rámec 

zajištění požadavků dostupnosti 

pošt podle vyhlášky je pro veřejnost 

zásadně důležitá, neboť v  případě 

dobrovolně vedených provozoven 

musí obyvatelé počítat s  tím, že je-

jich provoz může být rozhodnutím 

České pošty kdykoliv omezen. Na-

opak u  povinných pošt se mohou 

spolehnout na to, že k omezení pro-

vozu s výjimkou zcela mimořádných 

situací nemůže dojít.

Pošta svou informační povinnost 

nesplnila v období od 1. ledna 2013 

do 26. listopadu 2014. V tomto obdo-

bí Česká pošta přistoupila k  dočas-

nému uzavření nepovinných provo-

zoven ve 134 případech a ke zrušení 

v 58 případech. V podaném rozkladu 

proti pokutě se ohradila, že určení, 

která provozovna je poštou, je snad-

no dohledatelné na  internetu dle 

jednoduchých pravidel. Podle nich 

nikomu objektivně nemůže činit 

problém určit, zda je pošta v  dané 

obci povinná nebo ne.
(pokračování na str. 2)
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S tím ale ČTÚ nesouhlasí. V mno-

ha případech to totiž možné není, 

jelikož je k  tomu potřeba znalostí 

údajů, které nejsou veřejně dostup-

né. K tomu, aby si zájemce o dostup-

nost základních služeb zjistil, zda je 

daná provozovna poštou, je nezbyt-

ná znalost § 14 vyhlášky, dále po-

čtu obyvatel v dané obci; pokud by 

počet obyvatel v  obci byl nižší než 

2  500 a  provozovna by tak nebyla 
poštou podle tohoto kritéria, musel 
by zájemce dále zjišťovat, zda ke dni 
nabytí účinnosti vyhlášky v  dané 
obci fungovala provozovna České 
pošty nebo jejího smluvního part-
nera a zda zde byl zároveň matriční 
nebo stavební úřad nebo základní 
škola s oběma stupni. V případě ma-
tričních a  stavebních úřadů lze tuto 
informaci s  určitými komplikacemi 
dohledat; v  případě základních škol 
však tyto informace veřejně dostup-
né nejsou, a  k  jejich vyhledání by 
muselo být vynaloženo nepřiměře-
né úsilí.

Navíc, pokud předmětná provo-
zovna podle výše uvedených krité-
rií není poštou, je nutno posuzovat, 
zda se nemůže jednat o  povinnou 
poštu podle § 14 odst. 1 písm. c) 
vyhlášky. K  posouzení, která z  pro-
vozoven v  okolních obcí je poštou 
podle tohoto kritéria, je nezbytné 
vědět, která z  nich je nejvíce vyu-
žívána v  rozsahu základních služeb. 
Informace o vytíženosti provozoven 
přitom Česká pošta nezveřejňuje, 
čímž sama znemožňuje, aby si zá-
jemci o  základní služby mohli sami 
zjistit, která provozovna je povinnou 
poštou. 

(dokončení z titulní strany)

Půlmilionová pokuta 
poště...

Z rozhodovací praxe:  
Neurčitost ujednání u smluvních pokut vede k jejich neplatnosti§

Sjednání výše smluvní pokuty pro porušení jakékoliv smluvní po-
vinnosti je neurčité, neboť z tohoto ujednání nelze posoudit při-
měřenost výše smluvní pokuty. Vyplývá to z pravomocného roz-
hodnutí ve sporu mezi operátorem O2 Czech Republic a.s. a jednou 
z jeho zákaznic.

Český telekomunikační úřad 
v  daném rozhodnutí posuzoval, zda 
ujednání o  smluvní pokutě je sjed-
náno platně. Smluvní pokuta přitom 
byla ve  specifikacích služeb sjedná-
na takto: „Pokud poruším povinnost 
dle smluvních podmínek (v této speci-
fikaci, Ceníku, PP nebo VP) zavazuji se 
uhradit poskytovateli smluvní pokutu. 
Smluvní pokuta je stanovena v  Cení-
ku. V případě tarifů NEON činí násobek 
měsíčního paušálu a  zbytku měsíců 
do konce závazku…“.

ČTÚ dospěl k  závěru, že uvede-
ný úryvek zachycuje pouze smluvní 
povinnost klienta, smluvní pokuta 
na  ni ale není přímo navázána, tj. 
je upravena v  listinách odlišných 
od smlouvy. Otázkou, jestli lze ujed-
nání o  smluvní pokutě, které obec-
ně stanoví, že její vznik je navázán 
na  porušení podmínek smlouvy, 
pokládat za  dostatečně určité, se 
zabýval ve  svém rozhodnutí sp. zn. 
23 Cdo 4281/2011 Nejvyšší soud. 
Dospěl přitom mimo jiné k  závě-
ru, že nezbytnou součástí ujednání 
o  smluvní pokutě je zcela přesné 

a  určité označení povinnosti, při je-
jímž nesplnění vznikne na  smluvní 
pokutu právo. Smluvní pokuta je 
zajišťovací institut, který zajišťuje 
splnění určité smluvní povinnosti. 
Není-li určena konkrétní povinnost 
zajištěná smluvní pokutou, nelze 
posoudit její přiměřenost k porušení 
dané povinnosti.

ČTÚ ujednání považuje za  ne-
určité i  s  ohledem na  neurčité sta-
novení počátku doby, od  které lze 
smluvní pokutu účtovat. Jak speciál-
ní nabídka, tak všeobecné podmínky 
stanoví značné množství podmínek 
a povinností pro účastníka smlouvy, 
přičemž jejich důležitost (a  tím i zá-
važnost jejich porušení ) je rozdílná. 
Navíc ne u  každé povinnosti nebo 
podmínky je možné určit, kdy došlo 
k  jejímu porušení. Smluvní ujednání 
musí být natolik určité, aby dáva-
lo jasnou odpověď o  obsahu práv 
a  povinností účastníků smluvního 
vztahu bez toho, aby jejich výklad 
byl předmětem otevřené diskuze, 
nebo dokonce jako v tomto případě, 

aby příslušná odpověď ze smlouvy 
vůbec nevyplývala.

V  neposlední řadě citované 
ujednání naráží i  na  zásadu pocti-
vosti, která se projevuje mimo jiné 
tím, že text spotřebitelské smlouvy, 
obzvláště jde-li o  smlouvu formu-
lářovou, musí být pro průměrného 
spotřebitele dostatečně čitelný, pře-
hledný a  logicky uspořádaný. Ope-
rátor má povinnosti zakládající ná-
rok na  smluvní pokutu roztroušeny 
v celém textu 4 dokumentů: ve spe-
cifikaci služeb, ceníku, všeobecných 
podmínkách a  provozních podmín-
kách. Pro průměrného spotřebitele 
je pak jen stěží uchopitelný rozsah 
povinností, jejichž porušení je stíhá-
no smluvní pokutou. Navíc operátor 
za součást ujednání o smluvní poku-
tě pokládá i čl. 13 všeobecných pod-
mínek. Dle nálezu Ústavního soudu 
ČR ze dne 11. 11. 2013, sp. zn. I. ÚS 
3512/11 je nepřípustné, aby ujedná-
ní o  smluvní pokutě bylo obsaženo 
ve  všeobecných obchodních pod-
mínkách. Z  tohoto důvodu je proto 
nepřijatelné, aby všeobecné pod-
mínky upravovaly ujednání o smluv-
ní pokutě, byť jen částečně.

Ze všech těchto důvodů ČTÚ ná-
rok na  smluvní pokutu operátorovi 
nepřiznal.
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Zákazníci, kteří nevyužívají služ-
bu O2 Internetové připojení a u spo-
lečnosti O2 si během března v rámci 
akce s názvem O2 TV Business měsíc 
na zkoušku nově zřídili přes O2 part-
nera službu digitální televize s  tari-
fem O2 TV Business se závazkem ne-
přetržitého využívání služby 
po  dobu 12 měsíců a  současně za-
koupili set-top-box za  1  Kč, případ-
ně dva set-top-boxy při využívání 
služby Multi a modem za 1 Kč, získa-
li bonusy ve  formě cenového zvý-
hodnění. Po  dobu jednoho měsíce 
ode dne zřízení služby (tzv. období 
na zkoušku) zákazníci neplatí měsíč-
ní cenu tarifu a  mají možnost bez-
platného vypůjčení set-top-boxu, 
případně dvou set-top-boxů (při vy-
užívání služby Multi) a  modemu 
za 1 Kč. Zvýhodnění získaná v rámci 
této nabídky lze využít pouze jed-
nou. Účastníci mají možnost v  ob-
dobí na  zkoušku ukončit využívání 
služby bez výpovědní lhůty tím, že 
do  konce tohoto období vrátí set-
-top-box. 

O2 od  1. března o  3 koruny sní-
žilo měsíční cenu hlasového tarifu 
Start data M, který nabízí 60 volných 
minut na  volání do  všech sítí v  ČR 
a  1,5 GB dat. Cena tarifu se závaz-
kem na 24 měsíců byla snížena z 482 
Kč/měsíc na 479 Kč/měsíc, cena tari-
fu ve  variantě bez závazku poklesla 
z 632 Kč/měsíc na 629 Kč/měsíc. 

O2 dále od 1. března nově nabízí 
balíček volných minut s názvem Ne-
omezené volání do  všech sítí, který 
zákazníkovi umožňuje neomezené 
volání do všech sítí v rámci ČR1. Balí-
ček stojí měsíčně 400 Kč a lze ho ak-
tivovat k tarifům z řady FREE a k tari-
fům [:kůl:], Start a Basic. 

O2 dále od 15. března nahradilo 
tarif FREE CZ data L novým tarifem 
FREE CZ data 5 GB. U tarifu FREE CZ 
data 5 GB došlo oproti tarifu FREE 
CZ data L k navýšení datového limi-
tu z  3 GB na  5 GB a  zdražení z  951 

1 Viz Všeobecné obchodní podmínky spo-
lečnosti O2 platné od 15. prosince 2015 – bod 
4.2 j).

Kč/měsíc na 999 Kč/měsíc ve varian-
tě se závazkem poskytování služby 
po dobu 24 měsíců. Tarif ve variantě 
bez závazku využívání služby je mě-
síčně o 48 Kč dražší a stojí nově 1149 
Kč/měsíc. Obnovení objemu dat je 
zpoplatněno částkou 249 Kč.

O2 od  15. března představilo 
nový tarif FREE Evropa data XL. Ta-
rif nabízí neomezené volání a  SMS 
do  všech sítí v  rámci ČR, Internet 
v  mobilu s  datovým limitem 10 GB 
s  možností obnovení objemu dat 
za 299 Kč, 300 volných minut na me-
zinárodní volání v  zónách 1 až 4 
a  do  Ruska, 300 příchozích minut, 
300 odchozích minut, 300 SMS a 300 
MB dat v  rámci roamingu v zóně 12. 
Tarif ve  variantě bez závazku sto-
jí 1649 Kč, ve  variantě se závazkem 
na  24 měsíců využívání služby zá-
kazník zaplatí 1499 Kč.

Společnost T-Mobile dne 31. 
března spustila ke komerčnímu pro-
vozu službu Wi-Fi volání pro tarifní 
zákazníky. Wi-Fi volání je založeno 
na  technologii Voice over Wi-Fi 
(VoWi-Fi) umožňující standardní 
mobilní volání a  posílání SMS přes 
Wi-Fi síť. Zákazník tak může využívat 
mobilní služby i  v  případě výpadku 
signálu mobilní sítě. Služba VoWi-Fi 
je zákazníkům nabízena bezplatně, 
cena hovorů a  SMS je pak zpoplat-
něna podle tarifu zákazníka. Pod-
mínkou využívaní služby VoWi-Fi je 
zařízení  podporující tuto technolo-
gii3.

Společnost Vodafone nabízí 
od března službu Připojení bez ka-
belu,  jako součást hlasového tarifu 
Red+. Zákazník, který si zakoupí 
sdílený tarif Red+ za 1 499 Kč/měsíc 
ve  variantě se závazkem na  24 mě-
síců, získá navíc službu Připojení 
bez kabelu, která umožňuje zákaz-
níkům připojení k  internetu pro-

2 Seznam zemí rozdělených do  jednotlivých 
zón naleznete v ceníku zde.

3 Seznam telefonů podporující službu Wi-Fi 
volání najdete na stránkách společnosti zde.

střednictvím mobilního zařízení 
kdekoliv na  území ČR s  rychlostí 
stahování dat 4 Mbit/sekundu. 
Ke  sdílenému tarifu Red+ si dále 
může vybrat službu Připojení bez 
kabelu+ s  rychlostí stahování dat 8 
Mbit/sekundu za  zvýhodněnou 
cenu 277,17 Kč/měsíc a  při zakou-
pení modemu Huawei LTE CPE B310 
za 1 Kč (standardní cena služby Při-
pojení bez kabelu je 499 Kč/měsíc 
nebo 399 Kč/měsíc v  případě zá-
vazku užívání služby po  dobu 24 
měsíců, standardní cena služby Při-
pojení bez kabelu+ činí 554,33  Kč/
měsíc nebo 449,01 Kč/měsíc při zá-
vazku užívání služby po  dobu 24 
měsíců). Služba Připojení bez kabe-
lu+ je rovněž zahrnuta v ceně tarifu 
Business Red+, který je určen pod-
nikatelům a stojí 1 999 Kč/měsíc.

Vodafone od  30. března rozšířil 
počet zemí, ve  kterých si zákazník 
může aktivovat roamingový balíček 
Roaming na  den – Vybrané země 
světa4.

Vodafone od  tohoto data také 
snížil cenu balíčku Roaming na den 
– 5 dnů, výběr Evropa, a  to z  pů-
vodních 345 Kč na  279 Kč. Součas-
ně zdražil balíček Roaming na  den 
– 3 dny z  207 Kč na  250 Kč. Službu 
Roaming na  den – 5 dnů, výběr 
Evropa mohou zákazníci využít 
po dobu pěti dnů ve vybraných ev-
ropských destinacích. Službu Roa-
ming na den – 3 dny, výběr Evropa 
je možné využívat po dobu tří dnů 
ve  vybraných zemích Evropy. Vyu-
žití roamingu v  rámci služby Roa-
ming na den ve vybraných zemí Ev-
ropy nad rámec uvedených balíčků 
stojí 69 Kč/den, minuta odchozího 
hovoru stojí 3,49 Kč, odeslání jedné 
SMS je za  1,51 Kč a  využití mobil-
ních dat po  vyčerpání základního 
objemu dat vyjde na  49 Kč za  kaž-
dých započatých 100 MB.

Vodafone od 30. března upravil 
podmínky u pevného internetové-
ho připojení DSL. V  případě, že si 
zákazník nechá přenést stávající 
ADSL nebo VDSL připojení od jiné-
ho poskytovatele do  sítě Vodafo-
ne, zaplatí cenu ve výši 423 Kč.

4 Seznam vybraných zemí světa naleznete 
na stránkách společnosti Vodafone zde.

Situace na trhu elektronických komunikací

(pokračování na str. 4)
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http://www.o2.cz/file_conver/447680/VSEOBECNE_PODMINKY_VEREJNE_DOSTUPNE_SLUZBY_ELEKTRONICKYCH_KOMUNIKACI_O2_15._12._2015.pdf
http://www.o2.cz/file_conver/447680/VSEOBECNE_PODMINKY_VEREJNE_DOSTUPNE_SLUZBY_ELEKTRONICKYCH_KOMUNIKACI_O2_15._12._2015.pdf
http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/k-rodinnemu-tarifu-red-pridava-vodafone-internet-n/
http://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/k-rodinnemu-tarifu-red-pridava-vodafone-internet-n/
http://www.o2.cz/file_conver/346330/Cenik_zakladnich_a_volitelnych_sluzeb_O2_Mobilni_hlasova_sluzba___pausal_15052015.pdf
https://www.t-mobile.cz/wi-fi-volani
http://www.vodafone.cz/roamingnaden/
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Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů
BLESKmobil

nový doplňkový datový balíček
společnost: CZECH NEWS CENTER 
a.s. 
síťový operátor: O2 Czech Repub-
lic a.s.

Dne 14. března rozšířil mobilní virtuální operátor BLESKmobil nabídku do-
plňkových datových balíčků o nový doplňkový balíček s názvem BLESKmobil 
Internet MAX na měsíc s datovým limitem ve výši 1,5 GB. Za tento balíček si 
operátor účtuje cenu 300 Kč/30 dnů.

EriMobile
úprava cen datových balíčků 
společnost: Český bezdrát Mobile 
s.r.o.
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

S účinností od 15. března snížil mobilní virtuální operátor EriMobile ceny balíčků 
mobilního datového připojení poskytovaného v síti mobilního síťového operá-
tora T-Mobile Czech Republic a.s. Jedná se o balíček s datovým limitem 2,5 GB 
a balíček s datovým limitem 5 GB. Cenu balíčku s datovým limitem 2,5 GB operá-
tor snížil z původní výše 479,20 Kč/měsíc na úroveň 348,50 Kč/měsíc. Nová cena 
balíčku s datovým limitem 5 GB činí 538,50 Kč/měsíc (původně 652,20 Kč/měsíc).

Zákazníci, kteří u  společnosti 
UPC využívají připojení k  Internetu 
bez předplacených televizních slu-
žeb, si mohou od  1. března zřídit 
službu Horizon Go s videotékou My 
Prime za cenu 199 Kč/měsíc. Služba 
umožňuje sledování více než 1700 
hodin filmů a seriálů v mobilu a  její 
součástí je i  24 televizních progra-
mů.

Zákazníkům s internetem je dále 
určena nabídka služby HBO GO, 
kterou mohli doposud využívat zá-
kazníci s  předplacenými televizními 
programy HBO. Služba umožňuje 
sledování více než 1500 hodin fil-
mů a  seriálů z  produkce HBO včet-
ně klasického televizního vysílání 
programu HBO. Služba HBO GO pro 
zákazníky s  připojením k  Internetu 
stojí 249 Kč/měsíc a po uplynutí tzv. 
věrnostního období (12 měsíců) je 
cena nižší o  50 Kč/měsíc, tedy 199 
Kč/měsíc.

UPC začalo od 1. března  nabízet 
nové tarify určené podnikatelům pro 
volání z  pevných linek UPC Business 
EU a UPC Business Svět. Tarif UPC Bu-
siness EU nabízí za  216,59 Kč/měsíc 
10 000 minut volání do pevných a mo-
bilních sítí v ČR a do všech zemí Evrop-
ské unie. S  tarifem UPC Business Svět 
lze oproti tarifu UPC Business EU využít 
stejný počet minut rovněž i pro volání 
do 30 zemí mimo Evropskou unii (např. 
do USA a Ruska), a to za měsíční cenu 
240,79 Kč. Ceny jsou platné při závazku 
doby užívání tarifu po dobu 24 měsíců.

(dokončení ze strany 3)

Česká pošta od května významně zdražuje své služby
Česká pošta od  1. května 2016 

zdraží některé poštovní služby, kte-
ré náleží do  kategorie základních 
poštovních služeb. Českému tele-
komunikačnímu úřadu tento svůj 
záměr pošta oznámila v  zákonné 
lhůtě. Podnik tak reaguje na  zákon-
nou povinnost poskytovat tyto služ-
by za  nákladově orientované ceny. 
Úřad nově oznámené ceny posoudil 
a konstatuje, že jsou cenově dostup-
né.1

Jednotkové náklady za  posky-
tování základních poštovních slu-
žeb České poště rostou z  důvodů 
dlouhodobého poklesu poptávky 
po těchto službách. Protože se jedná 
do značné míry o fixní náklady (dané 
např. rozsahem stávající pobočkové 
1 v  souladu s  § 3 odst. 2 písm. c) Zákona č. 
29/200 Sb., o  poštovních službách a  o  změně 
některých zákonů (zákon o  poštovních služ-
bách), ve znění pozdějších předpisů.

sítě), jsou rozpo-
čítávány na  menší 
objem poskytova-
ných základních 
poštovních slu-
žeb. Od  1. dubna 
2016 se může ve-
řejnost seznámit 
s  novými cenami, 
a to na pobočkách 
nebo na  interne-
tových stránkách 
České pošty. V níže 
uvedených tabul-
kách je k dispozici 
srovnání stávají-
cích cen a  nových 
cen u  základních 
služeb, u  kterých 
dochází ke změně.

 
Stávající 
cena 
(za ks)

Nová cena 
od 1. května 
2016 (za ks)

Obyčejné psaní

Obyčejné psaní do 50 g 13 Kč 16 Kč

Obyčejné psaní do 100 g 17 Kč 20 Kč

Obyčejné psaní do 500 g 21 Kč 24 Kč
Obyčejné psaní do 1 kg 27 Kč 30 Kč
Doporučené psaní
Doporučené psaní do  50 g - 
standard

34 Kč 38 Kč

Doporučené psaní do 100 g 42 Kč 46 Kč

Doporučené psaní do 500 g 44 Kč 48 Kč

Doporučené psaní do 1 kg 50 Kč 54 Kč

Doporučené psaní do 2 kg 56 Kč 60 Kč

Cenné psaní

Cenné psaní do 50 g 39 Kč 43 Kč

Cenné psaní do 100 g 43 Kč 47 Kč

Cenné psaní do 500 g 45 Kč 49 Kč

Cenné pasní do 1 kg 51 Kč 55 Kč

Cenné psaní do 2 kg 57 Kč 61 Kč(pokračování na str. 5)
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http://img.blesk.cz/static/data/blesk/bleskmobil/cenik/blesk_mobil_2015_vi.pdf?v=16
http://doc.erimobile.cz/ceniky/cenik-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.pdf
http://www.upc.cz/o-upc/pro-novinare/tiskove-zpravy/rok2016/upc-business-spustilo-kampan-neplatime-vic/
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Stávající cena 
(za ks)

Nová cena od 1. 
května 2016 (za ks)

 
Stávající cena 
(za ks)

Nová cena od 1.  května 
2016 (za ks)

DOPORUČENÁ ZÁSILKA DO ZAHRANIČÍ

Evropské země – prioritní Mimoevropské země – prioritní 

do 50 g včetně 68 Kč 72 Kč do 50 g včetně 73 Kč 77 Kč

do 100 g včetně 90 Kč 94 Kč do 100 g včetně 96 Kč 100 Kč

do 250 g včetně 125 Kč 129 Kč do 250 g včetně 141 Kč 145 Kč

do 500 g včetně 158 Kč 162 Kč do 500 g včetně 200 Kč 204 Kč

do 1 kg včetně 238 Kč 242 Kč do 1 kg včetně 319 Kč 323 Kč

do 2 kg včetně 378 Kč 382 Kč do 2 kg včetně 529 Kč 533 Kč

Aerogram 64 Kč 68 Kč Aerogram 64 Kč 68 Kč

 
Stávající cena 
(za ks)

Nová cena 
od 1.  května 2016 
(za ks)

 
Stávající cena 
(za ks)

Nová cena od 1.  května 
2016 (za ks)

CENNÉ PSANÍ DO ZAHRANIČÍ 

Evropské země – prioritní Mimoevropské země – prioritní 

do 50 g včetně 93 Kč 97 Kč do 50 g včetně 98 Kč 102 Kč

do 100 g včetně 119 Kč 123 Kč do 100 g včetně 125 Kč 129 Kč

do 250 g včetně 154 Kč 158 Kč do 250 g včetně 170 Kč 174 Kč

do 500 g včetně 187 Kč 191 Kč do 500 g včetně 230 Kč 234 Kč

do 1 kg včetně 267 Kč 271 Kč do 1 kg včetně 348 Kč 352 Kč

do 2 kg včetně 407 Kč 411 Kč do 2 kg včetně 558 Kč 562 Kč

Ke z v yšování  cen do -
chází  i   pro uživatele se 
Zákaznickou kar tou Čes-
ké pošt y.  Pro uživatele 
v ýplatních strojů nebo 
při  úhradě cen Kreditem 
a pro zákazník y Hybridní 
pošt y,  dochází  ke  zdra-
žení  u  doporučeného 
psaní  a   u  cenného psaní 
ve  všech hmotnostních 
kategori ích v  rámci  Čes-
ké republik y.  U  zási lek 
posí laných do  zahraničí 
(plat í  jak pro evropské, 
tak i   pro mimoevropské 
země) se z v yšují  ceny 
u  obyčejných,  doporu-
čených a  cenných zási -
lek pro všechny hmot-
ností  kategorie.  Česká 
pošta ruší  množstevní 
slev y pro podání  zási lek 
př i  ročním obratu nad 
300 mil .  Kč .

Česká pošta od května významně zdražuje...
(dokončení ze strany 5)

 
Stávající 
cena
(za ks)

Nová cena 
od 1.  května 
2016 (za ks)

 
Stávající 
cena
(za ks)

Nová cena 
od 1.  května 
2016 (za ks)

OBYČEJNÁ ZÁSILKA DO ZAHRANIČÍ 

Evropské země – prioritní Mimoevropské země – prioritní

do 50 g včetně 25 Kč 27 Kč do 50 g včetně 30 Kč 32 Kč

do 100 g včetně 41 Kč 43 Kč do 100 g včetně 47 Kč 49 Kč

do 250 g včetně 76 Kč 78 Kč do 250 g včetně 93 Kč 95 Kč

do 500 g včetně 110 Kč 112 Kč do 500 g včetně 152 Kč 154 Kč

do 1 kg včetně 190 Kč 192 Kč do 1 kg včetně 270 Kč 272 Kč

do 2 kg včetně 330 Kč 332 Kč do 2 kg včetně 480 Kč 482 Kč

Aerogram 21 Kč 23 Kč Aerogram 21 Kč 23 Kč

   
Stávající 
cena 
(za ks)

Nová cena 
od 1.  května 
2016 (za ks)

Mimoevropské země – ekonomická 

do 50 g včetně 25 Kč 27 Kč

do 100 g včetně 41 Kč 43 Kč

do 250 g včetně 76 Kč 78 Kč

do 500 g včetně 110 Kč 112 Kč

do 1 kg včetně 190 Kč 192 Kč

do 2 kg včetně 330 Kč 332 Kč

3 / 2016
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ČTÚ v březnu zkontroloval…

…výkon komunikační činnos-
ti bez oprávnění – úřad provedl 
čtyři kontroly výkonu komunikační 
činnosti bez oprávnění. Ve  všech 
případech  zahájil s  kontrolovanou 
osobou správní řízení. 
…dodržování podmínek indivi-
duálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů – ČTÚ prove-
dl dvě kontroly, zda jsou ze strany 
provozovatelů dodržovány podmín-
ky stanovené v individuálním opráv-
nění. Kontrolami nebyly zjištěny zá-
vady.
…dodržování podmínek vše-
obecného oprávnění č. VO-
R/12/09.2010-12 k využívání 
rádiových kmitočtů a provozo-
vání přístrojů pro širokopásmo-
vý přenos dat v pásmech 2,4 GHz 
až 66 GHz – ČTÚ provedl celkem 22 
kontrol. Ve 30 případech zjistil záva-
dy, zejména využívání indoor kmi-
točtů vně budovy, které řešil výzvou 
k  odstranění zjištěných nedostatků, 
a  následně je bude řešit ve  správ-
ních řízeních.
…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění – ČTÚ provedl 
celkem 22 kontrol zaměřených ze-
jména na  subjekty, kterým skončila 
platnost individuálního oprávnění. 
V  sedmi případech zjistil využívá-
ní kmitočtů po  skončení platnosti 
oprávnění, což předal dále k  řešení 
ve správních řízeních.

…zdroje rušení provozu elektro-
nických komunikačních zařízení 
a sítí, poskytování služeb elek-
tronických komunikací nebo 
provozování radiokomunikač-
ních služeb – ČTÚ provedl a ukon-
čil šetření celkem 708 případů rušení 
televizního příjmu, 14 případů rušení 
veřejných mobilních komunikačních 
sítí (GSM, UMTS, CDMA), sedm přípa-
dů rušení rozhlasového a satelitního 
příjmu a několik dalších případů ru-
šení různých rádiových služeb (PPS, 
letecké služby, Wi-Fi, amatérské služ-
by). Jako zdroj rušení DVB-T bylo zjiš-
těno zařízení LTE v  pásmu 800 MHz 
(viz dále), u veřejných mobilních sítí 
pak šest opakovačů GSM a  dvě ak-
tivní individuální TV antény, rušička 
GSM, u dalších služeb např. Wi-Fi za-
řízení a termostat plynového kotle.
...zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 MHz 
– k  31. 3. 2016 bylo ve  zkušebním 
provozu 2  218 základnových stanic, 
v  trvalém provozu pak 7 356 stanic. 
V  březnu bylo přijato 465 hlášení 
na  rušení příjmu zemské digitální 
televize (včetně 58 případů ruše-
ní STA), BTS LTE v  pásmu 800 MHz 
byla zjištěna jako zdroj rušení DVB-
-T ve  430 případech, LTE terminál 
ve  dvou případech. Ukončeno bylo 
šetření 708 případů rušení DVB-
-T; BTS LTE v  pásmu 800 MHz byla 
příčinou rušení v  61 % uzavřených 

případů rušení televize. Závady přijí-

macího zařízení diváků byly zjištěny 

ve  203 případech a  v  63 případech 

nebylo zjištěno žádné rušení.

Spolupráce ČTÚ s Českou ob-

chodní inspekcí - Při kontrole 

u  prodejců telekomunikačních kon-

cových a  rádiových zařízení v  rámci 

spolupráce ČTÚ s  ČOI byl v  Novém 

Boru a  Rumburku zjištěn prodej rá-

diově řízených modelů aut pracu-

jících v  pásmech 35 MHz, 49 MHz 

a  54 MHz. Dále byl v  Teplicích zjiš-

těn prodej rybářských hlásičů zá-

běru s  příposlechem pracujících 

v pásmu 499 MHz a 513 až 515 MHz. 

Tato rádiová zařízení nelze v  České 

republice provozovat bez individu-

álního oprávnění k  využívání rádi-

ových kmitočtů. Dále také proběhla 

kontrola u  prodejců telekomunikač-

ních koncových a rádiových zařízení 

v  Brně. Při této kontrole byl zjištěn 

prodej tří rádiově řízených modelů, 

které nesplňovaly podmínky VO-

R/15/08.2005-27. Zjištěné závady řeší 

ve své kompetenci ČOI.


Poštovní služby

V  březnu ČTÚ provedl celkem 

20 místních šetření. V  deseti přípa-

dech prověřoval, zda provozovatelé 

poštovních služeb řádně a včas zve-

řejnili informaci o  změně poštov-

ních podmínek, a  to na provozovně 

i  způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Změna poštovních podmí-

nek nastala k 1. dubnu 2016. Ve zby-

lých deseti případech Úřad ověřoval 

dostupnost pošt, dostupnost poš-

tovních schránek a  dostupnost in-

formací o  otevírací době poboček. 

Šetřeními nezjistil žádná pochybení.

Celkově Z toho
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1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 20
2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 25
3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 4 4 4 4 8200

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 41 30 20 15 15 442000
 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0
 b) k poskytování služeb elektronických komunikací 0 0 0 0 0 0
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových zařízení) 41 30 20 15 15 442000
 Kontrola rádiových kmitočtů 762 0 9 9 9 59500
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 22 7 6 6 26500
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 2 0 0 0 0 0
 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a      
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

738 0 2 3 3 33000

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 201 0 0 0 0 0
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 201 0 0 0 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 Rozhodování účastnických sporů 0 12244 14837 2346 10460
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 0 2 0 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 18 15 0 6

ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové) 0 1 1 0 0
     baa) přístupu  k datovým službám s vyjádřenou cenou poskytovaným na síti 
             Internet nebo na jiných datových sítích  (Dialer) 0 0 0 0 0

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) 0 12224 14820 2346 10454
 d) ostatní 0 2 0 0 0

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 2 2 2 13000
9.  Ostatní 54 2 29 26 23 110000

CELKEM 1259 32 12308 14893 2346 10460 53 632700

Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc březen 

D r u h    č i n n o s t i

Počet osvědčení 
nebo kontrol

Počet 
výzev k 

odstranění 
nedostatků

Počet
zaháj.

SŘ

Počet
vyd.

rozh.*)

Rozhodnuto 
ve prospěch

7.

*)  Celkový počet vydaných rozhodnutí zahrnuje i případy ukončení správního řízení usnesením, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), 
nepříslušnosti rozhodovat apod.

Uložené pokuty

4.

5.

6.
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Mnozí poskytovatelé služeb elek-
tronických komunikacích nabízí růz-
né zvýhodněné kombinace služeb 
(například hlasové služby, datové 
služby, televizi apod.), které poskytu-
jí ve  formě balíčků. Pro spotřebitele 
je pak často přehlednější a  i  cenově 
výhodnější mít větší množství služeb 
u jednoho poskytovatele.

Problém může nastat, pokud se 
poskytovatel rozhodne změnit pod-
mínky jedné či několika služeb, kte-
ré se nachází v  balíčku. I  zde platí, 
že poskytovatel má podle zákona 

o  elektronických komunikacích po-
vinnost uveřejnit informaci o  změ-
ně nejméně jeden měsíc před její 
účinností v  každé své provozovně 
a  způsobem umožňujícím dálkový 
přístup a v případě podstatné změ-
ny smlouvy vedoucí ke zhoršení po-
stavení účastníka rovněž povinnost 
prokazatelně informovat účastníka 
o  možnosti ukončit odebírání mě-
něné služby. Pokud poskytovatel 
přistoupí ke  změně u  jedné služby 
v balíčku a ukončením závazku týka-
jícího se měněné služby by se spo-

třebitel vystavil možnosti zdražení či 
zhoršení podmínek i  zbývající služ-
by či zbývajících služeb, spotřebitel 
má nejen právo ukončit bez jakých-
koliv sankcí službu, které se změna 
primárně týká, ale také možnost 
ukončit celou smlouvu (celý balí-
ček). Bude tomu tak zejména v  pří-
padech, kdy poskytovatel poskytuje 
na  zbývající služby v  balíčku slevu 
jen za  podmínky, že od  něj spotře-
bitel odebírá i jinou službu a sleva je 
uplatňována pouze za  předpokladu 
provázanosti služeb. V  případě, že 
spotřebitel využije svého zákonné-
ho práva ukončit jednu službu z ba-
líčku z  důvodu změny smluvních 
podmínek ze strany poskytovatele, 
tak může dojít ke  změně (nejčastěji 
k navýšení ceny) i u ostatních odebí-
raných služeb. Pro případ, že by po-
skytovatel odmítl účastníkovi, který 
by z  důvodu jednostranné změny 
smlouvy požádal o ukončení posky-
tování všech služeb dotčených pro-
vedenou změnou, Úřad účastníkům 
doporučuje, aby uvedený postup 
poskytovatele u  něj nejprve rekla-
movali a v případě, že by jejich rekla-
mace nebyla uznána, aby se obrátili 
na  Úřad s  námitkou proti vyřízení 
reklamace.

ČTÚ na straně spotřebitele

V průběhu března 2016

 � ČTÚ zahájil 12 244 správních řízení, týkajících se účastnických spo-
rů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na  straně jedné 
a  účastníkem na  straně druhé, ve  věci peněžitého plnění a  návrhů 
na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování 
ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o  elek-
tronických komunikacích. 

 � ČTÚ vydal 14 837 rozhodnutí ve věci, 

 � z toho 14 820 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny 
za služby).

(Bývalý) trh č. 1 – přístup k ve-
řejné telefonní síti v pevném 
místě1 a (bývalý) trh č. 2 – původ 
volání (originace) ve veřejné 
telefonní síti v pevném místě2, 
(nový) trh č. 1 - velkoobchodní 
služby ukončení volání v jed-
notlivých veřejných telefon-
ních sítích poskytovaných 
v pevném místě a (nový) trh 
č. 2 – velkoobchodní služby 
ukončení hlasového volání 
v jednotlivých mobilních sítích

ČTÚ dne 16. března 2016 obdr-
žel od  Evropské komise rozhodnu-
tí k  návrhům analýz relevantních 
trhů č. A/1S/XX.2015-Y, č. A/2S/
1 Původně  označený jako  relevantní 
trh  č.  1 podle  OOP/1/02.2008-2 ve  zně-
ní OOP/1/04.2012-4).

2 Původně  označený jako  relevantní 
trh  č.  2 podle  OOP/1/02.2008-2 ve  zně-
ní OOP/1/04.2012-4).

XX.2015-Y, č. A/1/XX.YYYY-Z a  č. 
A/2/XX.YYYY-Z . Evropská komise 
ve  svých rozhodnutích sdělila, že 
na základě oznámených návrhů ana-
lýz a doplňujících informací poskyt-
nutých úřadem dne 1. března 2016 
nemá k  zaslaným návrhům analýz 
žádné připomínky. Po  vydání ana-
lýz prostřednictvím opatření obec-
né povahy úřad zahájí s příslušnými 
podnikateli v  elektronických komu-
nikacích správní řízení ve  věci sta-
novení, případně zrušení stanovení 
podniku s významnou tržní silou.

Trh č. 8 – přístup a původ vo-
lání (originace) ve veřejných 
mobilních telefonních sítích

Úřad dne 14. března 2016 zveřejnil 
v  Telekomunikačním věstníku (částka 
č. 5) Opatření obecné povahy – analý-
zu trhu č. A/8/03.2016-2, trh č. 8 – pří-
stup a původ volání (originace) ve ve-
řejných mobilních telefonních sítích.

Analýzy trhů Metodika analýz 
relevantních trhů

Úřad 8. března 2016 zahájil ve-
řejnou konzultaci k návrhu Metodiky 
analýz relevantních trhů. Nová me-
todika je aktualizací metodiky stá-
vající a  zohledňuje dosavadní praxi 
a  poznatky získané v  rámci již pro-
běhlých kol analýz relevantních trhů, 
poznatky z  některých notifikačních 
řízení u  Evropské komise a  analýz 
prováděných ostatními národními 
regulačními orgány členských států 
EU, které postupují na  základě stej-
ného evropského regulačního rám-
ce. V  návrhu nové metodiky jsou 
zapracovány nově vydané doku-
menty Evropské komise a  Sdružení 
evropských regulačních orgánů BE-
REC. Připomínky k  návrhu metodiky 
analýz relevantních trhů zveřejněné 
na  webových stránkách Úřadu bylo 
možné uplatnit do 8. dubna 2016.
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http://www.ctu.cz/spory-reklamace
http://www.ctu.cz/spory-reklamace
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_a_1s_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015_0.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_a_2s_xx_2015-y_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/analyza-relavantnich-trhu/OOP_01_02_2008_2.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_01-04_2012-04.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/analyza-relavantnich-trhu/OOP_01_02_2008_2.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_01-04_2012-04.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_a_2s_xx_2015-y_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/soubory-ke-stazeni/oop_a_1_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_a_2_xx_yyyy-z_navrh_24_09_2015.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/55191/soubory/tv-2014-05.pdf
http://www.ctu.cz/verejna-konzultace-metodika-art
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Legislativní změny
Dne 31. března 2016 byl ve Sbír-

ce zákonů uveřejněn zákon č. 

90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh.

Jeho cílem je vytvořit nový 

právní rámec pro oblast tech-

nických předpisů a technických 

norem nyní obsaženou v  rámci zá-

kona č. 22/1997 Sb., o  technických 

požadavcích na  výrobky. Zákon č. 

90/2016 Sb. upravuje veškerou ma-

terii v  dané oblasti s  tím, že kon-

krétní „oborové“ směrnice EU 

řešící harmonizaci či požadavky 

na výrobky by tak napříště měly 

být transponovány do právního 

řádu ČR právě prostřednictvím 

tohoto zákona v podobě jednot-

livých nařízení vlády provádějí-

cích daný zákon. Z hlediska oblasti 

elektronických komunikací se jedná 

zejména o  směrnici 2014/53/EU 

o  harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodá-

vání rádiových zařízení na trh a zru-

šení směrnice 1999/5/ES. Příprava 

příslušného prováděcího nařízení 

vlády je v  gesci MPO, transpoziční 

lhůta směrnice je 12. června 2016. 

Uvedený zákon nabývá účin-

nosti patnáctým dnem po  dni 

jeho vyhlášení (tj. dnem 15. dub-

na 2016), s  výjimkou ustanovení § 

47 odst. 2, které nabývá účinnosti 

dnem 12. června 2018. 

Současně byla provedena nove-

lizace dosavadní právní úpravy, tedy 

zákona č. 22/1997 Sb., o technic-

kých požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zá-

konů, ve znění pozdějších předpisů, 

a  to zákonem č. 91/2016 Sb., který 

rovněž nabývá účinnosti patnác-

tým dnem po dni jeho vyhlášení (tj. 

dnem 15. dubna 2016).

Spory mezi podnikateli v elektronických komunikacích
2. března nabyla právní moci následující tři rozhodnutí správní-
ho orgánu II. stupně, kterými se ruší prvostupňová rozhodnutí. 
Ve všech uvedených případech se věc vrací zpět správnímu orgánu 
I. stupně k novému projednání:

 ¾ Rozhodnutí ve sporu o uložení 
povinnosti předání ČVOP kódů k  tele-
fonním číslům pro převod těchto čísel 
k jinému poskytovateli služeb a o urče-
ní neplatnosti výpovědi smlouvy mezi 
navrhovatelem Aston.com s.r.o. a  od-
půrcem O2 Czech Republic a.s. 

 ¾ Rozhodnutí ve  sporu o  ulo-
žení povinnosti předání ČVOP kódů 
k telefonním číslům pro převod těch-
to čísel k  jinému poskytovateli slu-
žeb a  o  určení neplatnosti výpovědi 
smlouvy mezi navrhovatelem MORA-

-INFO s.r.o. a odpůrcem O2 Czech Re-
public a.s. 

 ¾ Rozhodnutí ve sporu o ulože-
ní povinnosti zdržet se využívání sítě 
a  telefonních čísel navrhovatele od-
půrcem a o určení neexistence smlou-
vy o přístupu ve smyslu § 80 ZEK mezi 
navrhovatelem O2 Czech Republic 
a.s a  odpůrci MORA-INFO s.r.o. a  As-
ton.com s.r.o. 

Cenová regulace
Městský soud v  Praze v  prů-

běhu března 2016 zamítl svým 
rozhodnutím žalobu společnosti 
T-Mobile z  února roku 2013 pro-
ti rozhodnutí o  ceně na  velkoob-
chodním trhu ukončení hlasového 
volání v  jednotlivých mobilních 
sítích, které Úřad pro společnost T-
-Mobile vydal v  prosinci roku 2012 
(CEN/7/12.2012-6). Žalovaným roz-
hodnutím o  ceně uložil Úřad spo-
lečnosti T-Mobile povinnost účtovat 
od  1. července 2013 velkoobchodní 
cenu za terminaci ve své mobilní síti 
maximálně ve  výši 0,27 Kč/min bez 
DPH. Tato cena byla přitom nově 
stanovena metodou dlouhodobých 
přírůstkových nákladů (BU-LRIC), 
s  jejíž aplikací společnost T-Mobi-
le nesouhlasila. V  obdobné věci již 
Městský soud rozhodl o žalobě spo-
lečnosti Vodafone (viz MMZ Úřadu 
za prosinec 2015) a  na  rozhodnutí 
čeká žaloba společnosti O2. Všech-
ny tři společnosti pak žalovaly i  ná-
sledující rozhodnutí Úřadu vydaná 
ve stejné věci po nové analýze rele-
vantního trhu (č. A/7/12.2013-9).

Telekomunikační regulace v EU
Dne 3. března zveřejnila Evrop-

ská komise zprávy ze dvou veřej-
ných konzultací:

 ¾ Veřejná konzultace o rych-

losti a kvalitě internetového připo-

jení po roce 2020 
 ¾ Veřejná konzultace hodno-

cení a přezkum regulačního rámce 

pro sítě a služby elektronických ko-

munikací

•

Téhož dne zveřejnila Evropská 

komise, Generální ředitelství pro ko-

munikační sítě, obsah a technologie 

tři výzvy k  předkládání návrhů s  cí-

lem poskytnout granty na  projekty 

v  souladu s  prioritami a  cíli defino-

vanými v  pracovním programu pro 

rok 2016 v  oblasti transevropských 

telekomunikačních sítí v  rámci Ná-

stroje pro propojení Evropy na  ob-
(pokračování na str. 9)
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https://www.ctu.cz/cs/download/art/cen/rozhodnuti/rozhodnuti_cen_07-12_2012-06_t-mobile.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/mmz-2015-12.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/61911/soubory/mmz-2015-12.pdf
https://www.ctu.cz/trh-c-7-ukonceni-hlasoveho-volani-terminace-v-jednotlivych-verejnych-mobilnich-telefonnich-sitic-0
https://www.ctu.cz/trh-c-7-ukonceni-hlasoveho-volani-terminace-v-jednotlivych-verejnych-mobilnich-telefonnich-sitic-0
https://www.ctu.cz/cs/download/art/oop/rozhodnuti/oop_art-07-12_2013-09.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/summary-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
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dobí 2014–2020. Návrhy lze předklá-
dat pro tyto tři výzvy:

 ¾ CEF-TC-2016-1: Systém pro-
pojení obchodních rejstříků (systém 
BRIS)

 ¾ CEF-TC-2016-1: Elektronická 
výměna informací o sociálním za-
bezpečení (EESSI)

 ¾ CEF-TC-2016-1: Elektronické 
zadávání veřejných zakázek

 ¾ Celkový orientační rozpočet, 
který je k dispozici pro návrhy vybra-
né v  rámci těchto výzev, činí 32 mili-
onů EUR. Uzávěrka pro předkládání 
návrhů je 19. května 2016.

•
Dne 15. března 2016 zveřejni-

la Evropská komise Veřejnou kon-
zultaci týkající se hodnocení do-
poručení Komise 2009/396/EU 
o regulaci cen za ukončení volání 
v pevných a mobilních sítích v EU. 
Konzultace si klade za cíl vyhodnotit 
dopad Doporučení Komise 2009/39/
EU a  posoudit, zda jej zachovat či 
změnit jako nástroj pro dosažení 
politických cílů k  podpoře hospo-
dářské soutěže a  rozvoji vnitřního 
trhu. Komise posoudí, do  jaké míry 
současná regulační opatření dosáh-
la svých cílů a  zda je zapotřebí při-
jmout další opatření na  úrovni EU. 
Termín konzultace je 15. 3. 2016 – 7. 
6. 2016. Výsledky budou zveřejněny 
měsíc po jejím ukončení.

•
Dne 18. března 2016 byla zve-

řejněna úplná zpráva o  výsledcích 
veřejné konzultace o  řešení geo-
-blockingu a  dalších geografických 
omezeních uplatňovaných v  EU 
na  nákup zboží a  služeb a  přístup 
k  informacím. Podrobnější analýza 
všech zjištění dosud probíhajícího 
šetření v odvětví elektronického ob-
chodování bude představena v  po-
lovině roku 2016. Bude se věnovat 
nejen geografickému blokování, ale 
také jiným možným obavám týkají-

cím se hospodářské soutěže, které 
mají vliv na evropský trh elektronic-
kého obchodování. Závěrečná zprá-
va je poté naplánována na  první 
čtvrtletí roku 2017.

•
Dne 16.  března 2016 se v  Bruse-

lu uskutečnilo 55. zasedání Výboru 
pro rádiové spektrum (RSC – Radio 
Spectrum Committee). Cílem bylo 
přijetí doporučujícího stanoviska 
k  návrhu prováděcího rozhodnutí 
o harmonizaci kmitočtového pásma 
694–790  MHz pro zemské systémy 
k poskytování služeb elektronických 
komunikací a  f lexibilní vnitrostátní 
využívání v  Unii. Text rozhodnutí 
stanovuje technické podmínky vy-
užití pásma pro poskytování vyso-
korychlostních bezdrátových slu-
žeb elektronických komunikací, pro 
rádiovou komunikaci pro ochranu 
veřejnosti a  odstraňování následků 
katastrof (PPDR), bezdrátová zaříze-
ní pro přenos zvuku (PMSE) a  pro 
zařízení rádiové komunikace mezi 
stroji (M2M). Termín implementace 
uvedeného rozhodnutí bude stano-
ven rozhodnutím Evropského parla-
mentu a Rady, jehož návrh zveřejnila 
Komise dne 2. února 2016. Dalšími 
projednávanými tématy byl zejmé-
na stav implementace harmonizač-
ních rozhodnutí členskými státy 
a poznatky z experimentu sdíleného 
využívání spektra nově příchozím 
na  principu LSA (Licensed Shared 
Access).

•
Dne 11. března 2016 zveřejnil 

britský regulační úřad OFCOM kon-
zultační dokument k  maximalizaci 
přínosů uvolnění pásma 700 MHz 
(Maximising the benefits of 700MHz 
clearance). S  cílem zvýšení přínosů 
navrhuje urychlit uvolnění pásma 
700  MHz. Namísto  původně stano-
veného termínu uvolnění pásma 
v  roce 2021 tedy navrhuje dokončit 
uvolnění v polovině roku 2020.

Informace 
z pracovních skupin

Ve dnech 1. až 4. března 2016 se 
v  belgickém Gentu uskutečnilo 41. 
plenární zasedání Výboru pro elek-
tronické komunikace (CEPT/ECC). 
K hlavním bodům jednání patřilo:

a) Přijetí harmonizačních 
dokumentů ECC po veřejné kon-
zultaci

 ¾ Rozhodnutí  ECC/DEC/(08)08 
“Harmonised use of GSM, UMTS 
and LTE systems on board vessels in 
the frequency bands 880-915/925-
960  MHz, 1710-1785/1805-1880  MHz, 
1920-1980/ 2110-2170  MHz and 2500-
2570 / 2620-2690 MHz”,

 ¾ Rozhodnutí  ECC/DEC/(16)01 
„on the harmonised frequency range 
76-77  GHz, technical characteristics, 
exemption from individual licensing 
and free carriage and use of obstacle 
detection radars for rotorcraft use”,

 ¾ revidované  Rozhodnutí  ECC/
DEC/(09)01 “Harmonised use of the 
63-64 GHz frequency band for Intelli-
gent Transport Systems (ITS)”, 

 ¾ revidované  Rozhodnutí  ECC/
DEC/(00)07 “The shared use of the 
band 17.7-19.7 GHz by the fixed servi-
ce and earth stations of the fixed-sa-
tellite service (space-to-Earth)”,

b) Přijetí návrhů harmoni-
začních dokumentů ECC k veřej-
né konzultaci

 ¾ návrh Rozhodnutí ECC/
DEC(16)02 “Harmonised technical con-
ditions and frequency bands for the 
implementation of BB PPDR systems”,

 ¾ návrh revidovaného Rozhod-
nutí ECC/DEC/(08)05 “on the har-
monisation of frequency bands for 
the implementation of digital Public 
Protection and Disaster Relief (PPDR) 
narrow band and wide band  radio 
applications in bands within the 380-
470 MHz range”;

Telekomunikační regulace v EU...
(pokračování ze strany 8)

(dokončení na str. 10)
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-bris-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eessi-cef-tc-2016-1
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-call-eprocurement-cef-tc-2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-termination-rates-recommendation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-results-public-consultation-geoblocking
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/maximising-benefits-700-MHz-clearance/summary/maximising-benefits-of-700MHz-clearance.pdf
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c) Přijetí návrhů Zpráv CEPT 

(k veřejné konzultaci) a Zpráv 

CEPT (po veřejné konzultaci) 

vypracovávaných na základě 

mandátů Evropské komise Zprá-
va  CEPT  č.  60 (Report B) k  mandátu 
“Harmonised technical conditions for 
the 694-790 MHz ('700 MHz') frequen-
cy band in the EU for the provision of 
wireless broadband and other uses in 
support of EU spectrum policy ob-
jectives”;

 ¾ návrh Zprávy CEPT k  man-
dátu “Coexistence studies between 
seaborne UMTS and LTE with terres-
trial electronic communications ne-
tworks operating in the 1710-1785 / 

1805-1880 MHz, 1920-1980 / 2110-2170 
MHz and 2500-2570 / 2620-2690 MHz 
bands“;sjednocení Zprávy  CEPT  č.  52 
k  mandátu ‘The harmonised techni-
cal conditions for the 1900-1920 MHz 
and 2010-2025 MHz frequency bands 
(“Unpaired terrestrial 2 GHz bands”)’ 
s rozhodnutím ECC/DEC(15)02;

 ¾ průběžná zpráva k  mandátu 
“Operation of MCA systems without 
a Network Control Unit“;

 ¾ návrh Zprávy CEPT č.  61 
k  mandátu “Harmonised compatibi-
lity and sharing conditions for video 
PMSE in the 2.7-2.9 GHz frequency 
band, taking into account radar use“;

 ¾ průběžná zpráva k  mandátu 
„To study and identify harmonised 
compatibility and sharing conditions 

for Wireless Access Systems inclu-
ding Radio Local Area Networks in 
the bands 5350-5470 MHz and 5725-
5925 MHz ('WAS/RLAN extension 
bands') for the provision of wireless 
broadband services”,

 ¾ návrh Zprávy CEPT č. 59 
k  mandátu ”Annual update of the 
technical annex of the Commission 
Decision on the technical harmoni-
sation of radio spectrum for use by 
short range devices.

Dále byly projednány zprávy 
o aktivitách Komise, ETSI, Evropského 
komunikačního úřadu ECO a  pod-
řízených pracovních skupin ECC, 
upřesnění pracovních plánů a otázky 
spolupráce s dalšími organizacemi.
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