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Jaromír Novák zůstává předsedou Rady ČTÚ
Vláda dne 27. dubna jmenovala Jaromíra Nováka předsedou Rady ČTÚ 
na další období. V čele regulátora tak pokračuje i po 15. květnu, kdy mu 
skončí stávající mandát.

ČTÚ zveřejnil výroční zprávu za rok 2015
Rada ČTÚ schválila 22. dubna výroční zprávu ČTÚ za rok 2015. V první 
části je zpráva zaměřena především na hodnocení základních ukazatelů 
rozhodujících segmentů trhu služeb elektronických komunikací a poš-
tovních služeb. V dalších částech jsou podrobně komentovány činnosti, 
které ČTÚ zajišťuje, dosažené výsledky v jednotlivých oblastech, včetně 
komentáře k mezinárodním aktivitám úřadu. 

Začala aukce dosud nepřidělených kmitočtů v pásmech 1800 a 2600 MHz
V souladu s harmonogramem začala dne 27. dubna aukční fáze Výbě-
rového řízení za  účelem udělení práv k  využívání rádiových kmitočtů 
k  zajištění veřejné komunikační sítě v  pásmech 1800 MHz a  2600 MHz, 
které bylo vyhlášeno 8. února 2016.
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České poště za rok 2015 vzrostl zisk
Česká pošta dne 26. dubna 2016 zveřej-

nila výsledky hospodaření za rok 20151. 

Vyplývá z  nich, že v  roce 2015 udržela 

kladný hospodářský výsledek. Konsoli-

dovaný zisk před zdaněním meziročně 

vzrostl o 36,62 % na 291 mil. Kč, samot-

ná Česká pošta pak vykázala zisk před 

zdaněním ve výši 302 mil. Kč a vykáza-

la tak meziroční nárůst zisku o 25,31 %. 

Konsolidované provozní výnosy celkově 

meziročně vzrostly o  5,22 % na  20  285 

mil. Kč. V důsledku zaúčtování dohadné 

položky na  kompenzaci čistých nákla-

dů univerzální služby za rok 2015 ve výši 

700 mil. Kč vzrostly ostatní provozní 

výnosy o  701 mil. Kč. Meziročně došlo 
1 Konsolidovaná data zahrnují výsledky dce-
řiných společností Poštovní tiskárna cenin Pra-
ha, a.s. a Česká pošta Security, s.r.o. 

k  poklesu tržeb z  poštovního provozu 

o  102 mil. Kč na  14  340 mil. Kč. Počet 

vnitrostátních listovních zásilek (obyčej-

né, doporučené a cenné psaní) zazna-

menal meziročně pokles o 9,4 % vlivem 

vyššího využívání elektronického způ-

sobu komunikace, klesal i zájem zákaz-

níků o  tištěná média (-5,4 %) a  platby 

pomocí poštovních poukázek (-10,6 %). 

Ke  snížení výnosů došlo rovněž u  roz-

nášky propagačních materiálů a  u  ob-

chodního psaní vlivem konkurenčního 

tlaku. Pokles počtu zásilek byl částečně 

kompenzován zvýšením cen vybraných 

služeb (např. u  doporučeného psaní, 

doporučeného balíčku a cenného psa-

ní). Zvyšovat výnosy se naopak dařilo 

i  v  důsledku rostoucího počtu balíků 

a rostoucího zájmu o služby Czech PO-

INTu. Pokles tržeb negativně ovlivnil 

přechod občanů na  bezhotovostní 

platby u výplaty důchodů, bankovních 

operací Poštovní spořitelny a  služby 

SIPO. Výrazný pokles se projevil i u pro-

deje kolků. Provozní náklady meziročně 

vzrostly o 4,7 % na 20 015 mil. Kč. Pozi-

tivní vliv na hospodaření ve výši 63 mil. 

Kč měly klesající ceny pohonných hmot. 

Další úspory se zrealizovaly v oblastech 

nákladů na  energie, nákladů na  tele-

komunikační infrastrukturu a  nákladů 

na předzpracování zásilek. Tyto úspory 

umožnily pořídit větší objem provoz-

ního materiálu (zejména přepravky, 

palety, pytle, stejnokroje) a obnovit tak 

významnou část již značně opotřebo-

vaného provozního vybavení.
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(Bývalý) trh č. 1 – přístup 
k veřejné telefonní síti 
v pevném místě1 a (býva-
lý) trh č. 2 – původ volání 
(originace) ve veřejné tele-
fonní síti v pevném místě2

ČTÚ zveřejnil  opatření obec-
né povahy – analýzu trhu č. 
A/1S/03.2016 -3,  trh č.  1 – pří-
stup k  veřejné telefonní síti 
v  pevném místě a  analýzu trhu č. 
1 Původně označený jako relevantní 
trh č. 1 podle OOP/1/02.2008-2 ve  znění 
OOP/1/04.2012-4.

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

Analýzy trhů

Nová regulace 
mezinárodního 

roamingu
V  souvislosti s  novým Nařízením Ev-

ropského parlamentu o  roamingu 

v  EU (č. 2015/21201) upravili mobilní 

operátoři k 30. dubnu 2016 podmínky 

využívání roamingových služeb v ze-

mích EU. Od  30. dubna 2016 mohou 

poskytovatelé roamingových služeb 

uplatňovat příplatek k  vnitrostátní 

maloobchodní ceně za  poskytování 

regulovaných maloobchodních roa-

mingových služeb. Výši roamingo-

vých příplatků pro jednotlivé roamin-

gové služby, včetně maximálních cen 

roamingových hlasových, SMS a  da-

tových služeb platných od 30. dubna 

2016, naleznete na stránkách úřadu.
1 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady 
(EU), 2015/2120 Rady (EU) 2015/2120 ze dne 
25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatře-
ní týkající se přístupu k  otevřenému internetu 
a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální služ-
bě a  právech uživatelů týkajících se sítí a  slu-
žeb elektronických komunikací a  nařízení (EU) 
č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii.

A/2S/03.2016 - 4 ,  trh č.  2 – původ 

volání (originace) ve  veřejné tele-

fonní síti  v pevném místě v částce 

7/2016  Telekomunikačního věst-

níku, k terou v ydal dne 8. dubna 

2016. Opatření obecné povahy 

nabyla účinnosti patnáctým dnem 

ode dne jejich uveřejnění.  Na  zá-

kladě v ýsledků analýz v ýše zmíně-

ných trhů bylo zjištěno, že nespl-

ňují  test tří  kritérií ,  a  proto je již 

nelze považovat za  trhy způsobilé 

k  ex-ante regulaci.  Úřad u  těchto 

trhů zahájil  správní řízení se spo-

lečnostmi O2 Czech Republic a.s . 

(bývalý trh č.  1) a Česká telekomu-

nikační infrastruktura a.s .  (bývalý 

trh č.  2) ve  věci zrušení stanovení 

podniků s  v ýznamnou tržní silou 

(rozhodnutí SMP) a  následně za-

hájí  správní řízení ve  věci zrušení 

uložených povinností (rozhodnutí 

REM), včetně zrušení uložené po-

vinnosti související s  regulací cen 

(rozhodnutí CEN).

(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 zveřejnil  opatření obec-
né povahy – analýzu trhu č. 
A/1/04.2016 -5,  trh č.  1 – velko-
obchodní služby ukončení volá-
ní v  jednotliv ých veřejných te-
lefonních sítích poskytovaných 
v  pevném místě a  analýzu trhu č. 
A/2/04.2016 - 6,  trh č.  2 – velkoob-
chodní služby ukončení hlasového 
volání v  jednotliv ých mobilních 
sítích v  částce 8/2016  Telekomu-
nikačního věstníku, k terou v y-
dal dne 13. dubna 2016. Opatření 
obecné povahy nabyla účinnosti 
patnáctým dnem ode dne jejich 
uveřejnění v  Telekomunikačním 
věstníku. Na  základě v ýsledků 
analýz těchto relevantních trhů 
bylo zjištěno, že ty to trhy nejsou 
efektivně konkurenčními a  pů-
sobí na  nich podniky s  v ýznam-
nou tržní silou. Úřad v  návaznosti 
na v ydání v ýše uvedených opatře-
ní obecné povahy zahájí  správní 
řízení ve  věci stanovení podniků 
s  v ýznamnou tržní silou (rozhod-
nutí SMP) a následně zahájí  správ-
ní řízení ve věci uložení povinností 
podnikům s v ýznamnou tržní silou 
(rozhodnutí REM) a  uložení povin-
ností souvisejících s  regulací cen 
podnikům s v ýznamnou tržní silou 
(rozhodnutí CEN).

Roaming v zemích EU nově za regulovanou cenu
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https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/65678/soubory/oopart-1s-03-2016-3.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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
http://www.ctu.cz/nova-regulace-mezinarodniho-roamingu
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/65679/soubory/oopart-2s-03-2016-4.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/67735/soubory/tv-2014-07.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/67735/soubory/tv-2014-07.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/69255/soubory/oopart-1-04-2016-5.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/69256/soubory/oopart-2-04-2016-6.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/clanky/69257/soubory/tv-2014-08.pdf
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Společnost O2 15. dubna před-
stavila novou předplacenou kartu 
NA!SÍTI. Karta nabízí zákazníkům 
službu Internet v mobilu s datovým 
limitem 500 MB/měsíc, volání 
do všech sítí za 2,50 Kč/minutu, SMS 
do všech sítí za 1,50 Kč/SMS. Obno-
vení datového balíčku je zpoplatně-
no částkou 99 Kč. Služba se aktivuje 
po  dobití kreditu ve  výši nejméně 
200 Kč/měsíc, balíček se vždy po up-
lynutí třicetidenního období auto-
maticky obnoví. Podmínkou auto-
matického obnovení je kredit 
ve výši 199 Kč. 

Společnost O2 od  30. dubna 
změnila nabídku jednorázových 
a  opakujících se roamingových da-
tových balíčků. U  jednorázového 
roamingového datového balíčku 
Evropa S došlo ke zvýšení datového 
limitu ze 100 MB na  125 MB. Cena 
balíčku zůstala na 199 Kč. V případě 
nabídky opakujících se roamingo-
vých datových balíčků určených pro 
datové přenosy v EU došlo k nahra-
zení původně poskytovaných balíč-
ků novými s  vyšším datovým limi-
tem a  nižší měsíční cenou. Datové 
limity se u nich  pohybují v rozmezí 
od  60 MB do  1,3 GB (oproti původ-
ním 50 MB až 1 GB) a  lze je získat 
za měsíční paušál v rozmezí od 99 Kč 
do 1999 Kč (původně 100,83 Kč/mě-
síc až 2016,67 Kč/měsíc).

O2 zveřejnilo dne 26. dub-
na hospodářské výsledky za  první 
čtvrtletí 20161. Celkové konsoli-
dované provozní výnosy O2 klesly 
za  první čtvrtletí roku 2016 mezi-
ročně o  1,3 % na  9,031 miliardy Kč. 
Provozní zisk před odpisy EBITDA 
meziročně vzrostl o  5,3 % na  2,503 
miliardy Kč, čistý zisk pak dosáhl 
1 Konsolidovaná data obsahují výsledky dce-
řiných společností včetně O2 Slovakia.

výše 1,244 miliardy Kč a  vykázal tak 
růst o 16,2 %. Celkový počet zákazní-
ků, kteří u O2 využívali mobilní služ-
by, k  31. březnu meziročně poklesl 
o 2,5 % na 4 888 000. Počet zákazní-
ků smluvních služeb vzrostl o  0,2 % 
a  dosáhl výše 3  274  000. V  oblasti 
předplacených služeb došlo k mezi-
ročnímu poklesu zákazníků o  7,5 % 
na  1  614  000 zákazníků. Nárůst vy-
kazuje využívání mobilních dat, kdy 
za  první čtvrtletí roku 2016 vzrostl 
meziročně datový provoz o 56 %.

Společnost T-Mobile dne 4. dub-
na přišla s nabídkou služby T-Mobile 
TV. V  případě tarifu Základ získá zá-
kazník 63 programů (z  toho 10 pro-
gramů v  HD). Služba měsíčně stojí 
399 Kč. Pokud zákazník současně vy-
užívá pevné internetové připojení 
společnosti T-Mobile, zaplatí měsíč-
ně 299 Kč. V případě tarifu Standard 
zákazník obdrží 98 programů (z toho 
22 programů v HD). Služba stojí 499 
Kč/měsíc a  s  pevným internetovým 
připojením T-Mobile vyjde na  399 
Kč/měsíc. V  rámci tarifu Premium 
může zákazník za  cenu 899 Kč/mě-
síc sledovat 115 programů (z toho 27 
programů v  HD) a  pokud současně 
využívá pevné internetové připojení 
společnosti T-Mobile, zaplatí za tarif 
T-Mobile TV Premium 799 Kč/měsíc. 
Zákazník navíc zaplatí za  pronájem 
set-top-boxu částku 100 Kč/měsíc. 
V  případě, že si službu T-Mobile TV 
sjedná do  letošního 30. června, po-
skytne mu operátor slevu v  této 
výši.

T-Mobile od  24. dubna rozšířil 
nabídku roamingových datových 
balíčků v  EU. V  případě roamingo-
vého balíčku Internet v  zahraničí 
na  den s  datovým limitem 40 MB/
den zaplatí zákazník 49 Kč. Roamin-

gový balíček Internet v  zahraničí 
200 MB s datovým limitem 200 MB/
měsíc stojí 199 Kč, s limitem 500 MB/
měsíc potom 399 Kč. T-Mobile zne-
výhodnil nabídku roamingového 
datového balíčku Internet v  zahra-
ničí na  den s  datovým limitem 30 
MB a Internet v zahraničí s datovým 
limitem 100 MB. Datový limit 30 MB 
lze nyní čerpat pouze v  rámci zóny 
Evropa+ (tj. v  rámci Evropy a  dále 
např. USA, Kanada, Rusko atd.), což 
oproti původnímu balíčku Internet 
v zahraničí na den pro zónu EU s da-
tovým limitem 30 MB představu-
je zdražení za  čerpání prvních pěti  
MB v  zóně EU z  24 Kč na  60 Kč a  při 
čerpání dat nad 5 MB zdražení ze 
70 Kč na  240 Kč. U  balíčku Internet 
v  zahraničí s  datovým limitem 100 
MB zákazníci, kteří doposud čerpali 
data pouze v zóně EU, zaplatí za čer-
pání dat 850 Kč, namísto původních 
185 Kč. 

T-Mobile dále od 24. dubna nově 
nabízí u předplacených karet službu 
Internet v  mobilu s  názvem Twist 
na  měsíc 1,5 GB s  datovým limitem 
1,5 GB/měsíc za 349 Kč/měsíc. Ope-
rátor od  tohoto data zvýšil u služby 
Internet v  mobilu určené pro před-
placené karty datový limit u balíčků 
Twist na  týden a  Twist na  týden+ 
z  50 MB/týden na  60 MB/týden. 
Cena služby zůstala nezměněna; 
u  služby Twist na  týden stojí 49 Kč/
týden,u služby Twist na  týden+ 99 
Kč/týden. T-Mobile také upravil na-
bídku služby Jednorázové navýšení 
datového limitu. Jednorázové navý-
šení datového limitu o  60 MB stojí 
29 Kč (původní navýšení o  50 MB 
stálo 25 Kč), jednorázové navýšení 
datového limitu o  220 MB (původ-
ně 200 MB) je za  100 Kč. Nově pak 
přibyla možnost jednorázového na-
výšení datového limitu o  1200 MB 
za 229 Kč.

Situace na trhu elektronických komunikací

(pokračování na str. 4)
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http://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/475427-O2_udrzelo_provozni_zisk_na_urovni_lonskeho_roku_Novymi_aktivitami_kompenzuje_pokles_tradicnich_vynosu.html
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Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů
Studentfone

ukončení činnosti
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic, a.s.

Dne 30. dubna ukončil svoji činnost mobilní virtuální operátor Studentfone, který se 
stal součástí mobilního operátora Vodafone. Přechod stávajících zákazníků k operáto-
rovi Vodafone započal již 1. března. Základní informace o nové nabídce služeb určené 
zejména studentům a o cenách se nachází na internetových stránkách Vodafone.

GoMobil
úprava cen internetu v mobilu
společnost: TERMS a.s.
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

Virtuální operátor GoMobil rozšířil od 1. dubna nabídku služby internet v mo-
bilu o možnost dokoupení datového balíčku po vyčerpání původního dato-
vého limitu. Zákazník tak získá možnost navýšit si původní datový balíček 
o datový limit v rozmezí 100 MB až 1,5 GB. Nabídka dokoupení dat platí i pro 
službu internet v tabletu nebo notebooku (datové tarify).

SAZKAmobil
nový ceník mobilních služeb
společnost: SAZKA a.s.
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

Od  1. dubna rozšířil virtuální operátor SAZKAmobil nabídku doplňkových 
balíčků k  předplacené kartě o  hlasový balíček zahrnující 30 volných minut 
na volání do všech sítí, které je možné čerpat za cenu 50 Kč/měsíc po dobu 
jednoho měsíce od  data aktivace balíčku. Operátor rovněž snížil cenu do-
plňkového balíčku zahrnujícího 200 volných minut na volání a 200 volných 
SMS (do všech sítí ) z původních 400 Kč/měsíc na 300 Kč/měsíc a dále upravil 
ceník doplňkových datových balíčků služby internet v mobilu. Od 1. dubna 
operátor nově nabízí Šťastný tarif 127, který je určený pro paušální zákazníky. 
Tarif zahrnuje datový limit 200 MB za cenu 127 Kč/měsíc.

ŠLÁGR MOBIL
úprava ceníku internetu v mobilu
společnost: Relax Mobil s.r.o.
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

Od 1. dubna nabízí virtuální operátor svým zákazníkům možnost dokoupení 
datového objemu k  již vyčerpaným nabízeným datovým balíčkům. Původní 
výši aktivovaných datových balíčků si tak mohou po jejich vyčerpání zákazní-
ci rozšířit o nový datový limit ve výši 100 MB, 300 MB či 500 MB.

fayn
úprava cen datových balíčků
společnost: FAYN Telecommunica-
tions s.r.o.
síťový operátor: Vodafone Czech 
Republic a.s.

Dne 19. dubna zlevnil virtuální operátor fayn doplňkový balíček s  datovým 
limitem 500 MB a  balíček s  datovým limitem 1000 MB. Balíček s  datovým 
limitem ve výši 500 MB nabízí operátor nově za cenu 180 Kč/měsíc (dříve 200 
Kč/měsíc) a balíček s datovým limitem 1000 MB za cenu 280 Kč/měsíc (dříve 
340 Kč/měsíc).

Společnost Vodafone začala 
od  1. dubna nabízet předplacenou 
kartu Karta pro partu v  kombinaci 
s balíčkem Volání v  síti neomezeně. 
Zákazník první měsíc zaplatí 
za  předplacenou kartu 200 Kč a  zís-
ká kredit ve výši 150 Kč a balíček ne-
omezeného volání2 v  síti Vodafone 
za 99 Kč. Zákazník si poté může po-
nechat možnost automatického ob-
novování balíčku Volání v  síti neo-
mezeně. Podmínkou je zůstatek 
kreditu ve výši 99 Kč.

Vodafone od  12. dubna začal 
poskytovat v  rámci tarifu Red LTE 
2 Viz Všeobecné podmínky pro poskytování 
služeb elektronických komunikací společnosti 
Vodafone – bod 4.1.4 f ).

Premium se závazkem využití služ-
by na  24 měsíců službu Roaming 
na  den – výběr Evropa na  31 dnů. 
Tarif měsíčně stojí 1599 Kč, zatímco 
standardní tarif Red LTE se službou 
Roaming na  den – výběr Evropa 
na 5 dní stojí 1499 Kč/měsíc. Balíček 
Roaming na den – 31 dní, výběr Ev-
ropa začal Vodafone nabízet rovněž 
samostatně, a to za 1250 Kč.

U  tarifů řady Smart a  Red LTE 
operátor od 12. dubna poskytuje vo-
litelnou službu Vodafone Roaming 
na  den – výběr Evropa na  3 dny 
za 50 Kč. Zákazníci uvedených tarifů 
si doposud mohli dokoupit balíček 
Roaming na den do vybraných zemí 
Evropy za 69 Kč/den.

Společnost Air Telecom zdražila 
od  19. dubna aktivaci služby Inter-

net na  doma poskytovanou pro-
střednictvím technologie xDSL 
z  99 Kč na  1259 Kč a  současně pře-
stala účtovat 300 Kč za  deaktivaci 
této služby. Air Telecom přestal zá-
kazníkům účtovat cenu 1800 Kč 
za  změnu smlouvy při přechodu 
na službu s nižší paušální cenou.

Společnost RIO Media od 1. dub-
na zdražila připojení dvou služeb se 
závazkem využití služeb po dobu 24 
měsíců z 699 Kč na 799 Kč. Od dub-
na 2016 RIO Media zlevnila u měsíč-
ního  tarifu RIO NET  100 připojení 
k internetu, a to z původních 699 Kč 
na 649 Kč při závazku využití služby 
po  dobu 24 měsíců, případně ze 
799 Kč na  749 Kč při využití služby 
bez závazku.

(dokončení ze strany 3)
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https://www.vodafone.cz/studentfone/
https://napoveda.gomobil.cz/download.php?open=1&hash=230cbe4a72e1ae32e7bd363610312baeb5c750fc6f9c37710449b8a11f1b2694.pdf
https://www.sazkamobil.cz/documents/20544/20549/cenik-sazkamobil-1-4-2016
http://napoveda.slagrmobil.cz/download.php?open=1&hash=06f9a5093a96e1d229582cf3bd4fee70c8e346d6b2263281f9f7fb27e1ca15d0.pdf
http://www.fayn.cz/novinka/snizujeme-cenu-mobilniho-internetu/
http://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/939/vseobecne_podminky_web_cj.pdf
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ČTÚ v dubnu zkontroloval…

…výkon komunikační činnos-
ti bez oprávnění – úřad v  dubnu 
neprováděl kontrolu výkonu ko-
munikační činnosti bez oprávnění. 
Ze zjištění z  kontrol provedených 
v předcházejícím měsíci zahájil úřad 
v dubnu čtyři 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 IO. V obou případech 
byly zjištěny závady a úřad v  těchto 
případech vydal výzvy k  odstranění 
nedostatků. Úmyslné rušení v radio-
amatérském pásmu bylo předáno 
ke správnímu řízení.
…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 28 
kontrol. Ve 20 případech zjistil závady, 
zejména využívání indoor kmitočtů 
vně budovy a rušení meteorologických 
radarů, které řešil výzvou k odstranění 
zjištěných nedostatků a následně bu-
dou řešeny v rámci správního řízení.
…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění – ČTÚ provedl cel-
kem 10 kontrol zaměřených zejména 
na  subjekty, kterým skončila platnost 
individuálního oprávnění. V  pěti pří-

padech zjistil využívání kmitočtu bez 
oprávnění (z  toho jedna rušička GSM 
a dvě Wi-Fi zařízení provozovaná mimo 
kmitočtová pásma stanovená VO 12), 
což předal ke správním řízením.
…zdroje rušení provozu elektro-
nických komunikačních zařízení 
a sítí, poskytování služeb elek-
tronických komunikací nebo 
provozování radiokomunikač-
ních služeb – ČTÚ provedl a ukon-
čil celkem šetření 463 případů rušení 
televizního příjmu, 17 případů rušení 
veřejných mobilních komunikačních 
sítí (GSM, UMTS, LTE, CDMA), šest 
případů rušení rozhlasového a sate-
litního příjmu a sedm případů ruše-
ní stanic pozemní pohyblivé služby. 
Jako zdroj rušení DVB-T bylo zjištěno 
283 BTS LTE v  pásmu 800 MHz (viz 
níže), u veřejných mobilních sítí pak 
dva opakovače GSM a pět aktivních 
individuálních TV antén, u  dalších 
služeb např. Wi-Fi zařízení, svítidla 
a  napájecí adaptér. Po  zprovoznění 
nových meteorologických radarů 
úřad opět řeší jejich rušení provo-
zem Wi-Fi zařízení bez aktivované 
funkce DFS (v dubnu čtyři případy).
...zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 MHz 
– k 30. 4. 2016 bylo ve zkušebním pro-
vozu 1610 základnových stanic, v trva-
lém provozu pak 8490 stanic. V březnu 
bylo přijato 485 hlášení na  rušení pří-
jmu zemské digitální televize, BTS LTE 
v  pásmu 800 MHz byla zjištěna jako 

zdroj rušení DVB-T ve  283 případech. 
Ukončeno bylo šetření 463 případů ru-
šení DVB-T; BTS LTE v pásmu 800 MHz 
byla příčinou rušení v 58,3 % přijatých 
případů rušení televize. Závady přijí-
macího zařízení posluchačů byly zjiště-
ny ve 133 případech a ve 33 případech 
nebylo zjištěno žádné rušení.
Spolupráce ČTÚ s Českou ob-
chodní inspekcí - Při kontrole 
u prodejců telekomunikačních konco-
vých a rádiových zařízení v rámci spo-
lupráce ČTÚ s ČOI byl v Novém Boru, 
v  Brandově, ve  Šluknově a  v  Jablonci 
nad Nisou zjištěn prodej rádiově říze-
ných modelů aut a  vrtulníků pracují-
cích v pásmech 32 MHz, 49 MHz a 54 
MHz. Dále byl zjištěn prodej dětských 
vysílaček pracujících v pásmu 43 MHz. 
Tato rádiová zařízení nelze v  České 
republice provozovat bez individuál-
ního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů. Dále byl zjištěn prodej bez-
drátových zvonků pracujících v  pás-
mu 309 MHz až 318 MHz vyhrazeném 
v ČR pro Ministerstvo obrany. Zjištěné 
závady řeší ve své kompetenci ČOI.


Poštovní služby

V  březnu ČTÚ provedl celkem 16 
místních šetřeních z  úřední činnosti. 
V osmi případech prověřoval, zda pro-
vozovatelé poštovních služeb řádně 
a  včas zveřejnili informaci o  změně 
poštovních podmínek, a  to na  pro-
vozovně i  způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. K  1. květnu 2016 to-
tiž Česká pošta přistoupila ke  změně 
poštovních podmínek včetně ceníku. 
Ve  zbylých osmi  případech ČTÚ ově-
řoval dostupnost poštovních schrá-
nek a  dostupnost informací o  oteví-
rací době poboček. Šetřeními nebyla 
zjištěna žádná pochybení. Dále v dub-
nu proběhlo pět místních šetření, kdy 
úřad v rámci řízení o námitce proti vy-
řízení reklamace nebo v reakci na stíž-
nost prověřoval např. stav poškození 
zásilky, označení domovní schránky 
a  domovního zvonku apod. Zjištění 
z  těchto pěti místních šetření poté 
použije jako jeden z  podkladů pro 
svou rozhodovací činnost.

Celkově Z toho

úč
as

tn
ík

a

po
sk

yt
ov

at
el

e

po
če

t

vý
še

 v
 K

č

1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 16
2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 19
3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 0 4 4 3 9500

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 39 20 15 16 16 557000
 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) 39 20 15 16 16 557000
 Kontrola rádiových kmitočtů 508 2 12 13 13 239000
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 10 4 4 4 95000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 2 2 7 8 8 143000
 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a      
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

496 0 1 1 1 1000

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 0 0 4 4 4 18000
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 4 4 4 18000
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 Rozhodování účastnických sporů 0 3313 17568 2818 12656
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 1 3 2 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 18 19 9 7

ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové) 0 0 0 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 3289 17543 2807 12649
 d) ostatní 0 5 3 0 0

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 2 0 0 0
9.  Ostatní 43 12 31 35 32 111000

CELKEM 590 34 3381 17640 2818 12656 68 934500

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.

Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc duben

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

4 / 2016
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Úřad se setkává s  nárůstem stíž-

nosti na  automatické prodloužení 

smlouvy bez souhlasu účastníků. 

Možnost automatického prodlou-

žení je často sjednána ve  smlouvě 

a  stěžovatelé si pouze neuvědo-

mují,  že s  automatickým prodlou-

žením závazku projevili  uzavřením 

či změnou smlouvy svůj souhlas. 

Zákon o  elektronických ko-

munikacích pak v  podrobnostech 

upravuje informační povinnost 

poskytovatele v souvislosti s auto-

matickým prodloužením smlouvy. 

Poskytovatel má podle zákona po-

vinnost informovat spotřebite-

le  (netýká se automaticky všech 

účastníků) nejdříve 3 měsíce 

a nejpozději 1 měsíc před uply-

nutím účinnosti smlouvy, 

ve které se nachází ujednání o au-

tomatickém prodloužení smlouvy, 

o  tom, že dochází k  prodloužení 

smlouvy a  o  možnosti a  způsobu, 

jak smlouvu ukončit.

ČTÚ na straně spotřebitele

V průběhu dubna 2016

 � ČTÚ zahájil 3 313 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 17 568 rozhodnutí ve věci, 

 � z toho 17 543 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny 
za služby).

Monitoring komerčního poskytování dílčích služeb

Dne 21. dubna ČTÚ zveřejnil zprávu 
za rok 2015 o vyhodnocení poznatků 
o  poskytování dílčích služeb, které 
nejsou uloženy v  rámci univerzální 
služby.

ČTÚ vyhodnotil, že dílčí služby 
neuložené jako povinnost v  rámci 
univerzální služby (tedy jmenovitě 
Připojení v  pevném místě k  veřejné 
komunikační síti, Přístup v  pevném 
místě k  veřejně dostupné telefonní 
službě, Pravidelné vydávání účast-
nických seznamů čísel účastníků 
veřejně dostupné telefonní služby 
a přístup koncových uživatelů k těm-
to seznamům, Informační služba 
o  telefonních číslech účastníků ve-

řejně dostupné telefonní služby, do-

stupná pro koncové uživatele a Do-

plňkové služby ke službám připojení 

a  přístup), jsou poskytovány na  ko-

merčním základě v  požadované 

kvalitě všem koncovým uživatelům 

na celém území státu za dostupnou 

cenu v souladu s požadavky univer-

zální služby. Úřad neshledal důvody 

pro uložení povinnosti poskyto-

vat tyto služby v  rámci univerzální 

služby. Zároveň ČTÚ konstatoval, že 

bude i nadále sledovat uspokojová-

ní přiměřených potřeb koncových 

uživatelů včetně cenové dostupnos-

ti příslušných služeb.

Univerzální služba

Spory mezi podnikateli 
v elektronických komunikacích
ČTÚ v  dubna zahájil na  návrh spo-
lečnosti ELCOMA s.r.o. správní říze-
ní ve  věci sporu o  vyúčtování ceny 
za  službu elektronických komunika-
cích proti společnosti COPROSYS Ústí 
spol. s r.o.

 Informace musí být poskytnu-

ta způsobem, který si spotřebitel 

zvolil  pro zasí lání vyúčtování. Vel-

mi často se tato informace nachází 

přímo v  textu vyúčtování. Nejsou 

ojedinělé případy, kdy je informa-

ce vytištěna nikoliv na první straně 

vyúčtování, ale až na některé z ná-

sledujících stran, například u speci-

fikace služby, které se prodloužení 

závazku týká. Doporučujeme tedy 

spotřebitelům věnovat pozornost 

vyúčtování. V  něm by se v  souvis-

losti s  automatickým prodlouže-

ním závazku vždy měla nacházet 

informace o tom, kdy končí původ-

ní závazek, kdy dojde k prodlouže-

ní závazku a postup, jak automatic-

kému prodloužení zabránit, pokud 

si spotřebitel prodloužení závazku 

nepřeje.

V  případě, kdy došlo k  auto-

matickému prodloužení smlouvy 

a  spotřebitelé si nejsou vědomi 

toho, že by jejich smlouva obsaho-

vala ujednání o  možnosti automa-

ticky prodloužit závazek, nebo mají 

za  to, že ze strany jejich poskyto-

vatele nebyla dodržena informační 

povinnost, mají možnost obrátit 

se na  ČTÚ se stížností či žádostí 

o prošetření věci. Neposkytnutí in-

formací o  automatickém prodlou-

žení smlouvy spotřebiteli je správ-

ním deliktem, za  který v  případě 

prokázání hrozí uložení sankce až 

ve výši deset milionů korun.
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http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/pusobnost-ctu/71712/soubory/monitoring2015prozverejneni.pdf
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Legislativní změny
Dne 25. dubna 2016 byl v  částce 

49 Sbírky zákonů uveřejněn zákon 

č. 126/2016 Sb., kterým se mění 

zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání 

odborné kvalifikace a jiné způ-

sobilosti státních příslušníků 

členských států Evropské unie 

a některých příslušníků jiných 

států a o změně některých záko-

nů (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zá-

kony.

Jeho cílem je zajištění plné har-

monizace vnitrostátních předpisů 

v  oblasti uznávání odborných kva-

lifikací získaných v  jiných členských 

státech s  ustanoveními příslušných 
evropských směrnic, zejména pak:

 ¾ zmenšit složitost postupů 
pomocí evropského profesního prů-
kazu – propojení se systémem IMI,

 ¾ reformovat obecná pravidla 

pro usazení v  jiném členském státě 
nebo pro dočasnou změnu působiště,

 ¾ modernizovat systém auto-

matického uznávání, a další.
Součástí tohoto zákona je rov-

něž související změna zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve  znění pozdějších 
předpisů, (část  sedmá). Provede-
né změny se dotkly i vymezení 

správních úkonů a výše jim od-

povídajících správních poplat-

ků dříve uvedených v položce 108 

Sazebníku správních poplatků, 
tedy správních poplatků vybíraných 
ČTÚ v  rámci zajišťování agendy po-
dle § 26 (Odborná způsobilost) záko-
na o elektronických komunikacích. 

Tento zákon nabývá účinnosti 
prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po  dni jeho vyhlášení 
(tj. dnem 1. května 2016), s  výjim-
kou části o změně zákona o správ-
ních poplatcích, která nabývá 
účinnosti dnem 1. září 2016.

Spory o peněžitá plnění 
na ČTÚ zůstanou

Dne 11. dubna 2016 přijala 
vláda usnesení č. 314 k řešení 
účastnických sporů o peněžitá 
plnění v oblasti elektronických 
komunikací, kterým vzala na  vě-
domí informace k  dané problema-
tice a  schválila závěr o  ponechání 
agendy účastnických sporů o  pe-
něžitá plnění zahajovaných na  ná-
vrh podnikatele v  oblasti elektro-
nických komunikací (§  129 odst. 2 
zákona o  elektronických komunika-
cích) na ČTÚ při zachování současné 
úrovně jeho personálního a  finanč-
ního zajištění; současně zrušila usne-
sení vlády ze dne 30.  března 2015 
č. 220, k  rozhodování účastnických 
sporů o  peněžitá plnění v  oblasti 
elektronických komunikací.

Všeobecná oprávnění

Dne 25. dubna byl Radou ČTÚ 

projednán k  veřejné konzultaci ná-

vrh změny všeobecného oprávnění 

č.  VO-R/1/04.2012-2 k  provozování 

uživatelských terminálů rádiových 

sítí elektronických komunikací. Dů-

vodem změny všeobecného opráv-

nění je zejména umožnění provo-

zování terminálů v  kmitočtovém 

pásmu 3600–3800 MHz, na  jehož 

využívání vypisuje ČTÚ výběrové ří-

zení. 

Dne 25. dubna byl Radou ČTÚ 

projednán k  veřejné konzultaci ná-

vrh změny všeobecného oprávnění 

č. VO-R/3/07.2007-13 k  využívání 

rádiových kmitočtů a k provozování 

zařízení PMR 446. Důvodem změny 

všeobecného oprávnění je rozšíření 

využívání obou kmitočtových úse-

ků (446,0–446,1 a 446,1–446,2 MHz) 

pro oba systémy PMR 446 – s analo-

govou i  digitální modulací, v  soula-

du s novým rozhodnutím Evropské-

ho radiokomunikačního výboru č. 

ECC/DEC/(15)05.

Příděly rádiových kmitočtů
ČTÚ v souladu s § 20 odst. 3 zá-

kona o elektronických komunikacích 

zahájil přezkoumání trvání důvodů 

pro omezení počtu práv k  využívá-

ní rádiových kmitočtů v  kmitočto-

vém pásmu 880–915 / 925–960 MHz 

v  časovém horizontu do  roku 2029. 

Důvodem pro zahájení přezkoumá-

ní je skutečnost, že doba platnosti 

přídělů rádiových kmitočtů uděle-

ných v  tomto kmitočtovém pásmu 

je nejednotná, což by mohlo kom-

plikovat budoucí efektivní využívání 

kmitočtového spektra. Úřad rovněž 

obdržel podnět osoby dotčené sta-

noveným omezením počtu práv, což 

je podle § 20 odst. 3 zákona o elek-

tronických komunikacích důvodem 

pro zahájení přezkoumání.

Správa rádiového spektra
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http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/73639/soubory/vor01navrhdovk.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/73639/soubory/vor01navrhdovk.pdf
http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2014/vo-r_01-04_2014-02.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/73640/soubory/vor03navrhdovk.pdf
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-online/73640/soubory/vor03navrhdovk.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/OOP/Rok_2007/VO-R_03_07_2007_13.pdf
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Telekomunikační regulace v EU
6. dubna zahájila Evropská komise 
veřejnou konzultaci - Revize Evrop-
ského rámce interoperability. Ter-
mín konzultace je 6. 4.– 29. 6. 2016.

•
Ve  dnech 7. – 8. dubna se usku-

tečnilo v  Rize sedmé Plenární za-
sedání Východního partnerství 
v  oblasti regulace elektronických 
komunikací (EaP). Účastníci zvolili 
předsedu a  místopředsedu na  rok 
2017. Předsedové expertních pra-
covních skupin (EWG) pro spektrum 
a  srovnávací studie (benchmarking) 
prezentovali aktuální činnost. Byla 
založena nová EWG pro mezinárod-
ní roaming, jejímž cílem je vytvo-
ření regulační platformy pro sdílení 
nejlepších zkušeností, spolupráci 
a vzájemnou pomoc mezi členy EaP 
za  aktivní pomoci členských států 
EU. Účelem EWG je srovnávání a pro-
hlubování společné roamingové re-
gulace mezi zeměni EaP. Plenárnímu 
zasedání předcházel workshop s  cí-
lem předávání zkušeností evrop-

ských regulátorů na téma „Regulato-
ry Governance“.

•
Dne 11. dubna zahájila Evropská 

komise veřejnou konzultaci o  hod-
nocení a  revizi směrnice o  zpra-
cování osobních údajů a  ochraně 
soukromí v  odvětví elektronických 
komunikací (směrnice 2002/58/ES). 
Termín konzultace je do 5. července 
2016.

•
Dne 19. dubna byla zveřejně-

na zpráva z  veřejné konzultace Ev-
ropský akční plán „eGovernment“ 
na období 2016–2020, která byla vy-
hlášena dne 30. října 2015. Dále byla 
zveřejněna zpráva z  veřejné kon-
zultace o normách na jednotném 
digitálním trhu; stanovení priorit 
a  záruky splnění cílů, která byla vy-
hlášena dne 23. září 2015.

•
Dne 20. dubna  byla zveřejně-

na souhrnná zpráva k  veřejné kon-
zultaci hodnocení a  přezkumu re-

gulačního rámce pro sítě a  služby 
elektronických komunikací a  taktéž 
souhrnná zpráva k veřejné konzulta-
ci zaměřené o  potřebách rychlosti 
a kvality  Internetu po roce 2020.

•
Dne 28. dubna přijala Evropská 

komise prováděcí rozhodnutí č. (EU) 
2016/687 o harmonizaci kmitočtové-
ho pásma 694–790 MHz pro zemské 
systémy k poskytování bezdrátových 
širokopásmových služeb elektronic-
kých komunikací a flexibilní vnitro-
státní využívání v Unii, které bylo zve-
řejněno dne 4. května 2016 v Úředním 
věstníku EU. Toto rozhodnutí stanoví 
technické podmínky budoucího vyu-
žití pásma 700 MHz (694-790 MHz) po 
jeho uvolnění od televizního vysílání 
pro vysokorychlostní mobilní komu-
nikace a další aplikace bezdrátových 
komunikací. Návrh souvisejícího roz-
hodnutí Rady EU a Evropského parla-
mentu o využití pásma 700 MHz před-
ložila Evropská komise v únoru tohoto 
roku a je na půdě zmíněných institucí 
projednáván.

Stížnosti účastníků a uživatelů služeb za I. čtvrtletí 2016
 � Za I. čtvrtletí 2016 evidoval ČTÚ celkem 638 stížností účastníků/uživatelů. 

 � z toho 351 stížností (55 % z celkového počtu) řešil úřad postupem 
podle zákona o elektronických komunikacích (ZEK).

 � U 24 stížností neměl ČTÚ příslušné kompetence k jejich řešení a po-
stoupil je příslušnému orgánu (3,8 % z celkového počtu).

 � ČTÚ shledal 263 stížností (41,2 % z celkového počtu) nedůvodnými. 
V těchto případech nedošlo k porušení zákona.

V  meziročním porovnání s  I. 
čtvrtletím 2015 došlo v  I. čtvrtletí 
2016 k  poklesu celkového počtu 
stížností o  63 stížností (tj. o  9 %). 
Ve  srovnání s  celkovým počtem 
stížností za  IV. čtvrtletí 2015 došlo 
ve  sledovaném období k  poklesu 
počtu stížností o 103 (tj. o 13,9 %).

V  I. čtvrtletí 2016 mírně stou-
pl počet stížností týkajících se 
účastnických smluv, což mohlo 
být způsobeno změnami smluv, 
ke kterým ve sledovaném období 
přistoupili někteří operátoři, ať už 

se jednalo o  změnu tarifů pevné-
ho volání u  společnosti O2 nebo 
změnu tarifů společnosti UPC 
v období od 15. ledna do 1. února 
2016. Ve sledovaném období ČTÚ 
rovněž zaznamenal zvýšený počet 
stížností účastníků upozorňujících 
na  propadnutí kreditu v  poslední 
den jeho platnosti, nebo na  auto-
matickou prolongaci smluv apod. 

Společnost
Počet stížností  

a dotazů

Vyjádření počtu 
stížností a dotazů 
k počtu účastníků/
uživatelů uvedené 

společnosti (‰)

Vyjádření počtu 
stížností a dotazů 

k celkovému počtu 
stížností a dotazů (%)

1. O2 545 0,074 31,95

2. T-Mobile 210 0,034 12,31

3. Vodafone 127 0,044 7,44

4. UPC 60 0,049 3,52

5. Air Telecom 12 0,139 0,70

Tabulka č. 1: Přehled počtu stížností a dotazů na postup vybraných poskytovatelů služeb
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http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_en.htm
http://ec.europa.eu/isa/consultations/index_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EPRIVACYReview2016
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-public-consultation-and-other-consultation-activities-european-commission-preparation-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-public-consultation-and-other-consultation-activities-european-commission-preparation-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-public-consultation-standards-digital-single-market-setting-priorities-and-ensuring
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-public-consultation-standards-digital-single-market-setting-priorities-and-ensuring
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-evaluation-and-review-regulatory-framework-electronic
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-synopsis-report-public-consultation-needs-internet-speed-and-quality-beyond-2020
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0687&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0687&from=CS
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Počet stížností 
na  vyúčtování ceny 
služeb byl ve  sledo-
vaném období té-
měř shodný s  minu-
lým obdobím.

V  hodnoceném 
období se potvr-
dil trend klesajícího 
počtu stížností, kte-
ré ČTÚ není věcně 
příslušný řešit (vzta-
hující se především 
k  problematice tzv. 
Premium SMS a  au-
diotexových služeb). 
Jednalo se přede-
vším o  stížnosti 
na  společnost DI-
MOCO, kdy účastníci 
upozorňují na  zasílá-
ní nevyžádaných Pre-
mium SMS, které jsou 
zpoplatněny vysokou 
částkou. Při reklama-
ci vyúčtování u jejich 
poskytovatelů služeb 
elektronických ko-
munikací jsou odká-
záni přímo na  spo-
lečnost DIMOCO jako 
z p r o s t ř e d k o v a t e l e 
Premium služeb. Dále 
ČTÚ zaznamenal stíž-
nosti na  nekalé ob-
chodní praktiky při 
nákupu mobilního telefonu, stíž-
nosti na  zneužití osobních údajů, 
stížnosti týkající se reklamace kon-
cového zařízení, výše účtované ceny 
za  servisní práce apod., které však 
není příslušný řešit.

Rozdělení podle 
předmětu stížnosti

Nejčetněji zastoupené jsou stíž-
nosti vztahující se k  účastnickým 
smlouvám (254, tedy 39,8 % z celko-
vého počtu). V  této kategorii došlo 
oproti předchozímu období k  ná-
růstu počtu podání. Druhou nejpo-
četnější kategorii pak tvoří stížnosti 
na  vyúčtování za  ceny služeb (194 
stížností, tj. 30,4 % z  celkového po-
čtu). Tyto stížnosti řeší úřad poskyt-
nutím právní rady stěžovateli nebo 
o nich rozhoduje ve správním řízení 
podle § 129 zákona o  elektronic-

Stížnosti a dotazy účastníků / uživatelů1)  za I. Q 2016
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1. 1 Služby elektronických komunikací 572 311 206 7 524 890 1096

2 nezřízení služby elektronických komunikací 8 4 4 1 9 13 17
3 kvalita služby elektronických komunikací 51 10 21 0 31 61 82
4 účastnické smlouvy 249 152 102 0 254 401 503
5 nesposkytování služby elektronických komunikací v souladu se smlouvou 34 19 14 0 33 53 67
6 aktivace nevyžádané služby elektronických komunikací 8 2 1 0 3 10 11
7 nesouhlas s vyúčtováním 222 124 64 6 194 352 416

2. 8 Radiokomunikační služby 1 3 0 0 3 4 4
3. 9 Přenositelnost telefonního čísla v mobilní síti 47 11 9 0 20 58 67
4. 10 Přenositelnost telefonního čísla v pevné síti 3 3 0 0 3 6 6
5. 11 Nezřízení nebo přeložení telefonní stanice 3 1 1 0 2 4 5
6. 12 Služba zákaznické podpory poskytovatele služeb elektronických komunikací 13 2 13 0 15 15 28
7. 13 Způsob získávání zákazníků ze strany poskytovatelů a dealerů 3 1 1 0 2 4 5
8. 14 Příjem TV signálu 125 0 1 0 1 125 126
9. 15 Klamavá reklama 3 1 2 1 4 5 7

10. 16 Ochrana spotřebitele2) 8 0 0 0 0 8 8
17 dodržování poctivosti poskytování služeb (§ 3 ZOS) 1 0 0 0 0 1 1
18 nekalé obchodní praktiky3) (§ 4 ZOS) 4 0 0 0 0 4 4
19 klamavé obchodní praktiky (§ 5 ZOS) 3 0 0 0 0 3 3
20 agresivní obchodní praktiky (§ 5a ZOS) 0 0 0 0 0 0 0
21 zákaz diskriminace spotřebitele (§ 6 ZOS) 0 0 0 0 0 0 0
22 informační povinnosti (§ 9 až 10 a § 11 až 13 ZOS) 0 0 0 0 0 0 0
23 další povinnosti při poskytování služeb elektronických komunikací (§ 15 až 16 a § 19 ZOS) 0 0 0 0 0 0 0

11. 24 Univerzální služba 1 2 0 0 2 3 3
25 přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě 4) 1 2 0 0 2 3 3
26 veřejné telefonní automaty5) 0 0 0 0 0 0 0
27 přístup a možnost využívání služeb osobami s nízkými příjmy 6) 0 0 0 0 0 0 0

12. 28 Ostatní 7) 289 16 30 16 62 321 351
29 telefonní seznamy 0 0 1 0 1 0 1
30 informační služba o telefonních číslech účastníků 0 0 0 0 0 0 0
31 služby třetích stran - premium SMS 2 2 0 0 2 4 4
32 služby třetích stran - audiotexové služby 5 1 1 1 3 7 8
33 obtěžující a nevyžádaná volání 2 1 2 0 3 3 5
34 nabízení marketingové reklamy v rozporu s § 96 ZEK 3 1 0 0 1 4 4
35 komunikační sítě, ochranná pásma a využívání cizích nemovitostí 33 2 7 2 11 37 44
36 podnikání v EK 57 1 1 1 3 59 60
37 zkouška odborné způsobilosti (§ 26 ZEK) 144 0 0 0 0 144 144
38 pokrytí signálem TV a GSM 6 1 2 0 3 7 9
39 ochrana osobních údajů 3 0 1 0 1 3 4
40 různé 34 7 15 12 34 53 68

CELKEM 1068 351 263 24 638 1443 1706
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Tabulka č. 2: Stížnosti a dotazy účastníků / uživatelů za I.Q 2016

LEGENDA k tabulce č. 2
1) Nejedná se o stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Nejedná se o námitky proti vyřízení reklamace 

na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, ani o jiné 

účastnické spory řešené ve správním řízení. Stížnosti a dotazy jsou evidovány ve fázi 

vyřízení.

2) Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3) Jedná se o obchodní praktiky v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně 

spotřebitele, podle kterého je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči 

spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit 

jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. 

Nekalé obchodní praktiky jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.

4) Rozhodnutí čj. 44 813/2009-610/VII. vyř. ze dne 23. června 2009, o uložení 

povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu: přístup zdravotně 

postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který 

využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených 

telekomunikačních koncových zařízení, podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona 

o elektronických komunikacích

4 / 2016
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kých komunikacích (účastnické spo-

ry) jako o  námitkách proti vyřízení 

reklamace na  cenu za  poskytované 

služby. 

Ve  srovnání se stejným obdo-

bím roku 2015, došlo v  I. čtvrtletí 

2016 k  nárůstu celkového počtu 

stížností na  služby elektronických 

komunikací o  53 (tj. o  11,3 %). Jak 

bylo uvedeno výše, na  účastnic-

ké smlouvy směřovalo v  I. čtvrtletí 

2016 celkem 254 stížností, což je 

o 42 stížností více než ve IV. čtvrtle-

tí 2015. V této kategorii se tak opro-

ti předcházejícímu období jedná 

o  nárůst o  19,8 %. V  porovnání se 

shodným obdobím loňského roku 

přijal ČTÚ v této kategorii v I. čtvrt-

letí 2016 o  61 stížností více než v  I. 

čtvrtletí 2015. 

Ve  sledovaném období poklesl 

počet stížností na službu přenesení 

čísla v mobilní síti o 23, na celkových 

20 stížností (tj. pokles o 53,5 %).

Stížností na služby poskytované 

v  rámci univerzální služby přijímá 

ČTÚ dlouhodobě minimálně, v  I. 

čtvrtletí 2016 ČTÚ eviduje stejně 

jako v  předchozím období pouhé 

dvě stížnosti.

Rozdělení podle poskytovatele 

služby, proti jehož postupu 

je stížnost uplatněna

V   tabulce č. 1 jsou zaznamená-

ny pouze stížnosti a dotazy proti po-

stupu největších poskytovatelů slu-

žeb elektronických komunikací, a  to 

s ohledem na jejich převažující podíl 

jak v  počtu účastníků/uživatelů slu-

žeb, tak v  počtu stížností a  dotazů. 

Přehled počtu stížností proti postu-

pu poskytovatelů služeb je uveden 

v tabulce č. 2. V tabulce č. 2 jsou zo-

hledněny i dotazy účastníků týkající 

se jednotlivých poskytovatelů.

5) Rozhodnutí čj. 466/2006-610/II. vyř. ze dne 13. března 2006, ve znění rozhodnutí čj. 

20 583/2008-610/IX. vyř., čj. 63 465/2009-610/IX. vyř.  a čj. 100 041/2010-610/VI. vyř.,  

kterým byla uložena povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služba – 

služby veřejných telefonních automatů.

6) Rozhodnutí čj. ČTÚ-43 632/2011-610/VI. vyř. ze dne 7. června 2011 ve věci uložení 

povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními sociálními 

potřebami podle § 38 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích a v souladu s § 44 

a § 45 tohoto zákona výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů 

poskytovaných za normálních obchodních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup 

a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. 

7) Uvede se jiný druh stížnosti, nezařaditelné do bodu 1. až 10.

8) Uvede se poskytovatel služby elektronických komunikací a v poznámce 

poskytovatel obsahu.

9) Zákon o elektronických komunikacích, v případě, že se stížnost či dotaz týká 

ochrany spotřebitele, pak zákon o ochraně spotřebitele.

10) Zahrnuje stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c), stížnosti - nedošlo k porušení ZEK 

(sloupec d) a stížnosti - nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

11) Zahrnuje dotazy (sloupec b), stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c) a stížnosti - 

nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

12) Zahrnuje dotazy (sloupec b), stížnosti - postup podle ZEK (sloupec c), stížnosti - 

nedošlo k porušení ZEK (sloupec d) a stížnosti - nepříslušnost Úřadu (sloupec e).

ZEK - zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů.

ZOS - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1. Služby elektronických 
komunikací 524

2. Radiokomunikační služby 3

3. Přenositelnost telefonního 
čísla v mobilní síti 20

4. Přenositelnost telefonního 
čísla v pevné síti 3

5. Nezřízení nebo přeložení 
telefonní stanice 2

6. Služba zákaznické podpory 
poskytovatele služeb 

elektronických komunikací 15

7. Způsob získávání zákazníků 
ze strany poskytovatelů a 

dealerů 2

8. Příjem TV signálu 1

9. Klamavá reklama 4

10. Ochrana spotřebitele 0

11. Univerzální služba 2

12. Ostatní 62

Stížnosti za I. čtvrtletí 2016

Graf č. 1: Stížnosti za I. č tvrtletí 2016
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Dotazy na služby 
elektronických komunikací

Dotazy na služby elektronických 
člení ČTÚ obdobně jako stížnosti 
(viz tabulka č. 2). Za  I. čtvrtletí roku 
2016 tak úřad zaznamenal celkem 
1068 dotazů, což je o  704 dotazů 
méně než v  předchozím čtvrtletí. 
Dotazy směřovaly zejména na pod-
mínky podnikání v  elektronických 
komunikacích a vydávání osvědčení 
dle ust. § 26 zákona o elektronických 
komunikací, služby elektronických 
komunikací, přenositelnost mobil-
ního telefonního čísla, problematiky 
vyúčtování ceny za  služby a  příjmu 
TV signálu. 

Významná část dotazů se také 
týkala účastnických smluv, zejmé-
na   možnosti jednostranné změny 
smlouvy a  jaká práva z  toho vyplý-
vají účastníkům, především zda mají 
možnost ukončit smlouvu, když 
s  vnucenou změnou smlouvy ne-
souhlasí. V tomto období se jednalo 
nejčastěji o zvýšení ceny u pevných 
linek O2 a změny tarifů u společnos-
ti UPC. Účastníci se dále dotazovali, 
zda má poskytovatel právo automa-
ticky prodloužit smlouvu na  dobu 
určitou, zda je možné, aby platnost 
kreditu skončila v průběhu poslední 
ho dne platnosti apod. 

V  případě dotazů na  přenosi-
telnost čísel v  mobilní síti, otázky 
směřovaly především na  to, zda je 
poskytovatel oprávněn uplatňo-
vat výpovědní dobu před samot-
ným zahájením procesu přenesení, 
na délku výpovědní doby a na délku 
samotného procesu přenesení tele-
fonního čísla (4,4 %). 

Přehled celkového po-
čtu stížností a  dotazů za  I. 
čtvrtletí 2016 uvádí tabulka  
č. 2 a  znázorňuje  graf č. 1. Vývoj 
počtu stížností na  služby elektro-
nických komunikací v  meziroč-
ním srovnání od  období I. čtvrtletí 
2015 do  I. čtvrtletí 2016 zobrazuje  
 graf č. 2. Počet stížností v porovná-
ní se  shodnými obdobími minulých 
let je znázorněn v grafu č. 3. V grafu 
č. 4 je vyjádřen počet stížností k po-
čtu účastníků uvedených společ-
ností (v  ‰) za  I. čtvrtletí 2015 až I. 
čtvrtletí 2016.
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Stížnosti za I. čtvrtletí 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

1. Služby elektronických komunikací

2. Rádiokomunikační služby

3. Přenositelnost telefonního čísla v mobilní
síti

4. Přenositelnost telefonního čísla v pevné síti

5. Nezřízení nebo přeložení telefonní stanice

6. Služba zákaznické podpory poskytovatele
služeb EK

7. Způsob získávání zákazníků ze strany
poskytovatelů a dealerů

8. Příjem TV signálu

9. Klamavá reklama

10. Ochrana spotřebitele

11. Univerzální služba

12. Ostatní

Graf č. 3: Stížnosti na služby el. komunikací za I.Q 2012 až 2016
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Stížnosti na služby elektronických komunikací za 
I. čtvrtletí 2015 až I. čtvrtletí 2016

Nezřízení služby
elektronických
komunikací

Kvalita služby
elektronických
komunikací

Účastnické smlouvy

Neposkytování služby
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komunikací v souladu se
smlouvou

Aktivace nevyžádané
služby elektronických
komunikací

Nesouhlas s
vyúčtováním

Graf č. 2: Stížnosti na služby el. komunikací za I.Q 2015 až I.Q 2016
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Závěrečné shrnutí

ČTÚ se ve  sledovaném období 
setkával ve větším počtu se stížnost-
mi na  změny tarifů u  pevných linek 
ze strany O2 a  změny tarifů UPC; 
méně časté pak byly stížnosti a  do-
tazy týkající se změny služby O2 TV. 

Podle zjištění ČTÚ si u  jedno-
stranných změn stěžovatelé často 
nevšimnou informace o  chystané 
změně smlouvy uvedené ve  vy-
účtování a  považují pak provedení 
změny za  nekalé jednání ze strany 
poskytovatele. Mnohdy tomu napo-
máhá i skutečnost, že poskytovatelé 
sice splní zákonnou informační po-
vinnost týkající se změny smlouvy, 
nicméně z  formy a  začlenění infor-
mace do vyúčtování není vždy zcela 
zřejmé, že se jedná o informaci, kte-
rá má účastníka vyrozumět o tom, že 
dochází ke změně jeho smlouvy. Jiní 
stěžovatelé si nejsou vědomi toho, 
že zákon o  elektronických komuni-
kacích právo změnit smlouvu po-
skytovatelům poskytuje, jsou-li pro 
to dodrženy všechny zákonem sta-
novené podmínky. Stěžovatelé čas-
to vnímají nelibě, že se tak může dít 
i v případě, že mají uzavřenu smlou-
vu na  dobu určitou. Je-li však ze 
strany poskytovatele dodržena in-
formační povinnost, není provedení 
změny smlouvy ze strany poskyto-
vatele ani v  tomto případě v  rozpo-
ru se zákonem o  elektronických 
komunikacích. V  případě podstatné 
změny smlouvy vedoucí ke zhoršení 
postavení účastníka je zde povin-
nost poskytovatele prokazatelně in-
formovat účastníka, jehož smlouva 
obsahuje ustanovení o úhradě v pří-
padě ukončení smlouvy před uply-
nutím doby trvání, rovněž o  jeho 
právu ukončit smlouvu ke  dni účin-
nosti změny, a to bez sankcí. 

Při prověřování stížností v  sou-
vislosti se zvýšením ceny za  pevné 
volání se ČTÚ často setkal s informa-
cí od  spotřebitelů, podle které jim 
sice bylo umožněno ukončit u  O2 

smlouvu na poskytování služby pev-
né linky, ukončení smlouvy na  tuto 
službu však mohlo vést ke  zvýšení 
ceny u  ostatních služeb poskyto-
vaných společností O2. ČTÚ v  této 
souvislosti zdůrazňuje, že pokud 
zde existuje taková prováza-
nost poskytovaných služeb, kdy 
ukončením jedné služby z důvo-
du nesouhlasu se změnou dojde 
ke zhoršení podmínek zbývající 
služby či zbývajících služeb, má 
účastník právo ukončit i takto 
provázané služby. Stále platí, že 
ti účastníci, kteří mají za to, že zně-
ní jejich smlouvy neumožňu-
je poskytovateli v souladu s § 
1752 občanského zákoníku jed-
nostrannou změnu jejich kon-
krétní smlouvy provést, mohou 
uplatnit svůj nárok u ČTÚ v rám-
ci sporného řízení.

Společnost UPC v  I. čtvrtle-
tí 2016 přistoupila ke  změně svých 

tarifů, která pro převážnou většinu 
stávajících účastníků vedla ke  zdra-
žení služeb. Při prověřování došlých 
podání ČTÚ nezjistil porušení infor-
mační povinnosti ve  smyslu zákona 
o elektronických komunikacích.

V  I. čtvrtletí 2016 se ČTÚ setkal 
s  množstvím stížností na  skončení 
platnosti kreditu v průběhu posled-
ního dne jeho platnosti. Stěžovatelé 
se při dobíjení kreditu řídili informa-
cí uvedenou v  došlé SMS, ve  které 
byli informováni o dni, kdy jim končí 
platnost kreditu. Když si však kredit 
v poslední den platnosti dobili, zjis-
tili, že jim původní kredit propadl. 
Při prověřování konkrétních došlých 
podání u  společnosti O2 ČTÚ zjistil, 
že k tomuto docházelo vlivem tech-
nické chyby na  straně společnosti 
O2 a v reakci na reklamaci účastníků 
byla tato chyba napravena a  účast-
níkům byl odečtený kredit vrácen.

Stížnosti a dotazy zákazníků na poštovní služby za I. čtvrtletí 2016
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1. 1 Stížnosti a dotazy na základní služby podle § 3 Zákona o poštovních službách 

2 služba dodání poštovních zásilek do 2 kg 0 3 3 0 6 3 6
3 služba dodání poštovních balíků do 10 kg 6 1 0 0 1 7 7
4 služba dodání peněžní částky poštovním poukazem 2 0 2 0 2 2 4
5 služba dodání doporučených zásilek 4 5 5 0 10 9 14
6 služba dodání cenných zásilek 1 2 0 0 2 3 3
7 služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby 0 0 0 0 0 0 0
8 základní zahraniční poštovní služby 1 6 1 0 7 7 8
9 služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí 0 0 0 0 0 0 0
10 služba mezinárodních odpovědek 0 0 0 0 0 0 0
11 služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku 0 0 0 0 0 0 0
12 služba dodání tiskovinového pytle 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 14 17 11 0 28 31 42
2. 13 Stížnosti a dotazy na poštovní služby *)

14 dlouhé čekací doby 0 0 1 0 1 0 1
15 otevírací doba pošt 0 1 0 0 1 1 1
16 změna ukládací pošty 1 0 0 0 0 1 1
17 dodání poštovních zásilek 16 23 19 0 42 39 58
18 vyřizování reklamací 31 13 9 0 22 44 53
19 porušení poštovního tajemství 0 1 3 0 4 1 4
20 poštovní zásilky do/ze zahraničí 3 1 0 0 1 4 4
21 doručování úředních písemností 1 0 0 0 0 1 1
22 žádosti o informace 7 3 0 0 3 10 10

CELKEM 59 42 32 0 74 101 133
3. 23 Stížnosti a dotazy na vybrané nepoštovní služby 

24 Czech POINT 0 0 0 0 0 0 0
25 datové schránky 0 0 0 0 0 0 0
26 elektronický podpis 0 0 0 0 0 0 0
27 Poštovní spořitelna a ostatní finanční služby 1 0 0 0 0 1 1
28 ostatní služby 0 1 0 2 1 3 3

CELKEM 1 1 0 2 1 4 4
SOUČET STÍŽNOSTÍ A DOTAZŮ NA POŠTOVNÍ A VYBRANÉ NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY 60 43 32 2 75 105 137
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Tabulka č. 3: Stížnosti a dotazy zákazníků na poštovní služby za I.Q 2016
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Poštovní služby
Ve  sledovaném období ČTÚ za-

znamenal celkem 28 stížností na zá-

kladní poštovní služby dle. § 3 záko-

na o poštovních službách, obdobně 

jako v  předchozím období. Z  cel-

kového počtu stížností na  základní 

poštovní služby bylo 17 vyřízeno 

ve prospěch stěžovatele, u 11 nedo-

šlo k  porušení zákona. Spotřebitelé 

si nejčastěji stěžovali na  službu do-

dání doporučených poštovních zási-

lek, a to v 10 případech. Dále je třeba 

zmínit sedm stížností týkajících se 

základních zahraničních poštovních 

služeb, šest stížností týkajících se 

dodání poštovních zásilek do  2 kg. 

ČTÚ také eviduje po  dvou stížnos-

tech na službu dodání peněžní část-

ky poštovním poukazem a  službu 

dodání cenných zásilek. Ve  všech 

těchto případech se jednalo o  stíž-

nosti na služby České pošty. 

ČTÚ zaznamenal v  I. čtvrtletí 

roku 2016 14 dotazů na základní poš-

tovní služby. Nejvíce se jich týkalo 

dodání poštovních balíků do  10 kg 

(6 dotazů), dodávání doporučených 

zásilek (4 dotazy) a dodávání peněž-

ní částky poštovním poukazem (2 

dotazy). Oproti předchozímu čtvrt-

letí došlo v  oblasti základních poš-

tovních služeb ke  snížení dotazů 

o více než polovinu. 

Dále ČTÚ přijal 74 stížností vzta-

hujících se k základním parametrům 

poskytování poštovních služeb, jako 

je např. dlouhá čekací doba, ote-

vírací doba pošt, dodání poštov-

ních zásilek, vyřizování reklamací, 

apod. a dodávání zásilek, což oproti 

předchozímu čtvrtletí představuje 

nárůst o  32,1 %. Nejvýznamněji je 

na  celkovém počtu těchto stížností 

zastoupena služba dodání poštov-

ních zásilek a  to ve  42  případech, 

což představuje 56,8 % z  celkového 

počtu stížností v  této kategorii. Do-

dávání zásilek za  využití jiných než 

základních poštovních služeb se tý-

kalo 16 z  těchto 42 stížností. Výraz-

nou kategorii stížností v  I. čtvrtletí 

2016 představují i  stížnosti na  vyři-

zování reklamací, kterých ČTÚ evi-

duje 22, což představuje téměř 30 % 

z  celkového počtu stížností v  této 

kategorii. Nejčastěji se v  těchto pří-

padech jedná o  zamítnutou rekla-

maci, nepřiznání nároku na náhradu 

škody či délku reklamačního řízení. 

V  případě, že se stěžovatelé setka-

jí s  tím, že jejich reklamaci nebude 

vyhověno, nebo nebude vyřízena 

ve  lhůtě, mají možnost se obrátit 

na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení 

o  námitce proti vyřízení reklamace. 

Jedná se o správní řízení zahajované 

na  návrh a  podléhá poplatkové po-

vinnosti (poplatek zde činí 100,- Kč). 

Délka reklamačního řízení je uprave-

na v  poštovních podmínkách kon-

krétního provozovatele poštovních 

služeb a ve vnitrostátních případech 

by neměla přesáhnout 30 dnů, ne-

dojde-li k  dohodě o  delší lhůtě pro 

vyřízení reklamace mezi reklamují-

cím a  provozovatelem poštovních 

služeb. U  mezinárodních zásilek 

bývá nejzazší lhůta pro vyřízení re-

klamace delší s ohledem na nezbyt-

nost komunikace se zahraničním 

provozovatelem poštovních služeb. 

Stěžovatelům ČTÚ doporučuje při 

uplatnění reklamace nechat si vydat 

potvrzení, ze kterého bude zřejmý 

obsah reklamace a  také den, kdy 

byla reklamace uplatněna.  

Dotazů vztahujících se k základ-

ním parametrům poskytování poš-

tovních služeb a k dodávání zásilek 

ČTÚ zaznamenal celkem 59, což je 

oproti předchozímu čtvrtletí nárůst 

o  31,1 %. I  v  této agendě je větši-

na stížností a  dotazů směřována 

na  služby České pošty, objevují se 

však i  stížnosti a  dotazy týkající se 

ostatních provozovatelů poštovních 

služeb – ve  sledovaném období se 

jednalo o  společnosti Mediaservis, 

General Logistics Systems a PPL. 

Sledována je dále i  kategorie 

stížností a  dotazů na  vybrané ne-

poštovní služby (CzechPoint, dato-

vé schránky, elektronický podpis, 

služby Poštovní spořitelny a  jiné 

finanční služby), jejichž řešení však 

nespadá do kompetence ČTÚ a tato 

podání jsou postupována přísluš-

ným orgánům. Za uplynulé čtvrtletí 

ČTÚ zaznamenal dvě stížnosti v této 

kategorii, které se týkaly neuskuteč-

nění objednané roznášky reklam-

ních letáků a  nedodání zboží dle 

objednávky. 

Uvedené počty stížností a dota-

zů jsou patrné z tabulky č. 3.
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