
 
 
 
 
 
 
 

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ  ÚŘAD  

 
TISKOVÁ ZPRÁVA  

Měsíční monitorovací zpráva za duben 2015 

Praha, 13. května 2015 – I živnostník může uzavřít účastnickou smlouvu jako 
spotřebitel. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu, o kterém 
informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 4/2015. Podle verdiktu 
sama skutečnost, že účastník při uzavírání smlouvy vystupuje také jako fyzická 
osoba podnikající a uvede kromě svého rodného čísla i IČO, nutně neznamená, 
že mu má být odepřena ochrana přiznaná spotřebitelům. Rozhodnutí je opřeno 
mimo jiné i o judikaturu Ústavního soudu. 

Monitorovací zpráva dále informuje o evropských harmonizovaných číslech sociální pomoci 
začínajících trojčíslím 116. Ty i v Česku pomáhají zajistit pomoc v pravý čas. Jde například o 
linku 116 000, která přijímá informace o pohřešovaných dětech a napomáhá vyšetřování. 
Aktuální seznam těchto čísel, spolu s podmínkami a charakteristikami služeb přináší zpráva 
v přehledné tabulce.  

Mobilní operátoři v dubnu vyslyšeli výzvy ČTÚ a upravili ceny v referenčních nabídkách na 
velkoobchodní přístup do své sítě LTE. O2 snížilo původně uváděnou cenu z 0,68 Kč/MB na 
0,43 Kč/ MB, u T-Mobile došlo ke snížení z 0,70 Kč/MB na 0,42 až 0,52 Kč/ MB a Vodafone 
snížil cenu za data z 0,51 Kč/MB na 0,44 Kč/MB. Dva z operátorů však zavedli nová slevová 
schémata. ČTÚ proto u zveřejněných úprav nabídek prověřuje, zda splňují podmínky aukce 
a přídělu rádiových kmitočtů. 
 
Příloha dubnové monitorovací zprávy se zabývá přehledem stížností účastníků a uživatelů 
služeb. V meziročním srovnání poklesl celkový počet stížností v I. čtvrtletí 2015 o 18,6 %.  
 
Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde. 
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