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 Hlavní úkoly Českého telekomunikačního úřadu v druhém pololetí roku 2012 
 

Praha 10. července 2012. Dokončení aukce volných kmitočtů pro mobilní služby nové 
generace, výkon rozšířených kompetencí při ochraně spotřebitele a s tím související kontrola 
provozovatelů služeb elektronických komunikací, pokračování III. cyklu analýz relevantních 
trhů v oblasti elektronických komunikací včetně dokončení návrhu analýzy relevantního trhu 
č. 8 (přístup a původ volání ve veřejných mobilních telefonních sítích) a správa rádiového 
spektra. To jsou stěžejní úkoly Českého telekomunikačního úřadu pro II. pololetí roku 2012, 
které schválila jeho Rada. 
 
V centru pozornosti stojí bezesporu vyhlášení a provedení aukce volných kmitočtů, která má 
za cíl přispět k rozvoji nových služeb mobilního broadbandu a k větší konkurenci na tomto 
segmentu telekomunikačního trhu. Kromě důrazu na zabezpečení hladkého průběhu aukce 
se ČTÚ rovněž soustředí na přípravu metodiky kontroly plnění zadaných podmínek včetně 
ověřování plnění rozvojových kritérií pro budoucí držitele přídělů na kmitočty v pásmech 800, 
1800 a 2600 MHz. 
 
Prvořadým úkolem nadále zůstává ochrana spotřebitele. Úřad bude pokračovat v dozoru 
nad zajištěním informovanosti zákazníků, kontrole náležitostí smluvních podmínek, kontrole 
obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací a průběžně dohlížet 
na transparentnost podmínek služeb, jejich cen a tarifů. V II. pololetí půjde například 
o prověření úprav smluvních podmínek vyplývajících z implementační novely ZEK včetně 
srovnání smluvních podmínek s podmínkami mateřských společností tuzemských mobilních 
operátorů v jejich domovských zemích nebo o zvýšenou kontrolu plnění podmínek při 
realizaci přenositelnosti čísel. Veřejnost by měla dostat k dispozici i přehledný barometr 
vývoje cen klíčových služeb na trhu. 
 
Trvale sledovanými hlavními úkoly jsou i monitoring a analýzy relevantních trhů a s nimi 
související hodnocení vývoje cen služeb elektronických komunikací. V této oblasti se ČTÚ 
především soustředí na dokončení analýzy trhu č. 5 (velkoobchodní širokopásmový přístup 
v sítích elektronických komunikací), na zpracování návrhu analýzy trhu č. 4 (velkoobchodní 
přístup k infrastruktuře sítě) a na dokončení analýzy nového relevantního trhu č. 8 (přístup 
a původ volání ve veřejných mobilních telefonních sítích). Tato analýza bude po následné 
notifikaci u Evropské komise rozhodující pro případné uložení povinnosti mobilním 
operátorům stanovit podmínky pro velkoobchodní nabídku (nabídku pro vstup virtuálních 
operátorů). Mezi hlavní úkoly se dále řadí správa rádiového spektra včetně zpřesnění její 
strategie a inventarizace spektra pro potřeby evropské harmonizace. Hlavní úkoly pak dále 
zahrnují i úkoly související s přípravou na nové kompetence přecházející na ČTÚ 
v souvislosti s přijatou novelou zákona o poštovních službách. Půjde zejména o zajištění 
dohledu nad trhem poštovních služeb, systému pravidelného hodnocení jejich kvalit a o 
vydání nových prováděcích vyhlášek.  
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