
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

Měsíční monitorovací zpráva za červen 2015 

Praha, 16. července 2015 – Český telekomunikační úřad udělil letos dosud nejvyšší 
pokutu 9 a půl milionu korun. Potrestal tak provozovatele služeb Skylink a CS Link, 
obchodní společnost M7 Group S.A. se sídlem v Lucembursku za nesplněnou zákon-
nou povinnost oznámit ČTÚ zahájení výkonu komunikační činnosti. O pravomocném 
rozhodnutí informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2015.  

M7 Group oznamovací povinnost splnila až loni 28. května, přestože komunikační činnost 
v tuzemsku poskytuje od začátku roku 2013. Výše pokuty odráží závažnost provinění v délce 
doby, po kterou společnost vykonávala komunikační činnost bez oprávnění. Tento dlouho-
době nezákonný stav současně významně negativně ovlivnil i statistické údaje za roky 2013 
a 2014, se kterými nakládá nejen ČTÚ, ale i další orgány státní správy, justice a orgány me-
zinárodních organizací a Evropské unie. M7 Group je jedním z hlavních poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací v České republice. Její služby odebírá desetina obyvatel ČR. 

Monitorovací zpráva informuje i o dalším pravomocném rozhodnutí ČTÚ, podle kterého lze 
výpověď smlouvy platně spojit s podmínkou, jejíž splnění je závislé na vůli operátora. Tako-
vou odkládací podmínkou pak může být například vymezení, že k výpovědi má dojít 
v případě jakéhokoliv zvýšení ceny služeb. ČTÚ v rozhodnutí konstatoval, že tento způsob 
výpovědi sice není zcela typický, nicméně je v souladu s právem. 

V červnu mírně vzrostl počet hlášení případů rušení příjmu televizního signálu v souvislosti 
s výstavbou sítí LTE. Úřad evidoval 417 přijatých podnětů, oprávněný však byl jen každý 
čtvrtý.  

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde. 
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