
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
 

ČTÚ: Tarifomat.cz je první a zatím jediná nezávislá 
kalkulačka mobilních tarifů 

 

 

Praha 15. 3. 2012. Cenová kalkulačka mobilních tarifů Tarifomat.cz získala jako první  
a zatím jako jediná akreditaci Českého telekomunikačního úřadu. Úřad uděluje akreditaci  
a s ní spojené logo pouze té kalkulačce, která úspěšně projde náročným schvalovacím 
procesem, který trvá více než měsíc. Během něho posuzuje Úřad spolu s nezávislým 
technickým auditorem její funkčnost, dostupnost, přesnost výpočtu, aktuálnost, komplexnost, 
transparentnost a nezávislost. Akreditovaná kalkulačka pak spotřebiteli zaručuje, že jejím 
prostřednictvím získá objektivní a nejnovější údaje o tarifech mobilních operátorů. 

“Akreditace umožní uživatelům jednoduchým a přehledným způsobem srovnat ceny služeb 
elektronických komunikací a vybrat si tu nejvhodnější službu,“ konstatuje Pavel Dvořák, 
předseda ČTÚ a dodává: “Jde o jeden z mnoha kroků, kterými chce ČTÚ do budoucna 
posilovat ochranu a informovanost zákazníků využívajících služby elektronických 
komunikací.” 
 
S tím souhlasí i zakladatelé projektu Tarifomat Petr Fajmon a Roman Nováček. Oba   
upozorňují, že nezávislé srovnávání může spotřebiteli napomoci k významné úspoře: 
”Bezmála 80 % zákazníků v Česku přeplácí svůj mobilní tarif a Tarifomat jim může během 
chvíle ušetřit více než 3 000,- Kč ročně. Kromě toho, že jim bezplatně pomůže vybrat 
nejvýhodnější tarif, jim navíc nabízí i kompletní servis se změnou tarifu či přechodem 
k jinému operátorovi. Výhodou samozřejmě také je, že pro naše zákazníky máme vyjednány 
neveřejné slevy a nabídky, které získají jenom přes Tarifomat.” 
 
Informace o cenové kalkulačce a vstup do cenové kalkulačky bude zveřejněn na stránkách 
ČTÚ v sekci Ochrana spotřebitele a Srovnávací přehled cen a podmínek. 
 
Kompetence Českého telekomunikačního úřadu v oblasti ochrany spotřebitele byly od roku 
2012 nově posíleny na základě novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. O zavedení akreditace cenových kalkulaček 
rozhodl ČTÚ s ohledem na § 4 tohoto zákona. Rada ČTÚ pak schválila dokument Akreditace 
cenových kalkulaček dne 24. 1. 2012. 
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