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T-Mobile začal experimentovat s videohovory

Operátor T-Mobile spustil interní testovací provoz videohovorů v síti LTE 
v rámci technologie Video over LTE (ViLTE). Službu testuje na telefonech 
Samsung Galaxy S6 edge a zákazníkům ji komerčně nabídne v následu-
jících měsících. T-Mobile již nabízí mobilní volání v LTE (VoLTE) a mobilní 
volání přes Wi-Fi. Obě služby mohou využívat všichni klienti s podporo-
vaným telefonem bez ohledu na  to, zda mají tarif nebo předplacenou 
kartu.

UPC spustilo zpětné zhlédnutí v rámci své služby Horizon Go

UPC nabízí od  května divákům své televize Horizon možnost sledová-
ní pořadů sedm dní zpětně. Na  přibližně 140 tisících HD Mediaboxech 
je funkce spouštěna postupně v  průběhu května a  června. Na  HD DVR 
Mediaboxech pak v průběhu podzimu. Zpětné zhlédnutí bude nejprve 
dostupné na 48 stanicích s největší sledovaností, do budoucna plánuje 
UPC spuštění zpětného zhlédnutí na všech programech.
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Z rozhodovací praxe:  
Rozhodovat o náhradě za nevrácená zařízení úřadu nepřísluší§

Zapůjčené zařízení sice může být nezbytným technickým prostřed-

kem k poskytování služeb elektronických komunikací a bez insta-

lace technického prostředku není možné uskutečnit funkční inter-

netové připojení v souladu se zvolenou službou, to ale z dodání 

těchto prostředků nečiní službu elektronických komunikací.

Není proto dána pravomoc 

Českého telekomunikačního úřa-

du o  položce „instalační poplatek“ 

v  účastnickém sporu rozhodnout. 

Věcně příslušný je v  takové věci 

pouze soud. Vyplývá to z pravomoc-

ného rozhodnutí ve sporu mezi ope-

rátorem, firmou JON.CZ s.r.o. a jejím 

zákazníkem. Operátor se ve  svém 

návrhu domáhal mimo jiné uložení 

povinnosti zaplatit částky v  celkové 

výši 3  490 korun za  položky „insta-

lační poplatek“ a „hodnota nevráce-

ných zařízení“. ČTÚ v této části návr-

hu věc usnesením odložil.

Poskytovatel služby v  poda-

ném rozkladu namítal, že zákazník 

po  ukončení smluvního vztahu ne-

vrátil poskytnuté zařízení a operáto-

rovi tak vznikl nárok na jeho úhradu, 

stejně jako na  úhradu instalačního 

poplatku spojeného s  instalací za-

řízení pro datový přenos po  sítích 

elektronických komunikací. Oba ná-

roky považoval za  spjaté s  poskyto-

váním služeb elektronických komu-

nikací a z toho dovozoval pravomoc 
ČTÚ o nich rozhodnout.

Předseda Rady po  projednání 
v rozkladové komisi rozklad operáto-
ra zamítl a usnesení o odložení části 
návrhu jako věcně správné potvrdil. 
V obdobné věci již dříve rozhodoval 
Zvláštní senát pro rozhodování kom-
petenčních sporů Nejvyššího správ-
ního soudu. V usnesení ze dne 20. 4. 
2011, sp. zn. Konf 16/2011-17, uvedl: 
„je sice nepochybné, že bez technic-
kých prostředků není možné usku-
tečnit funkční internetové připojení 
v souladu se zvolenou službou, to však 
z  dodání těchto prostředků nemůže 
učinit službu elektronických komuni-
kací ve  smyslu definice stanovené § 2 
písm. n) zákona o  elektronických ko-
munikacích a tím spíše nemůže ve věci 
jít o spor o povinnosti dle § 64 odst. 1 
téhož zákona.“
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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

Na  základě výsledku analýzy 

bývalého relevantního trhu č. 1 

(č.  A/1S/03.2016-3) zahájila Rada 

ČTÚ dne 28.  dubna se společností 

O2 správní řízení ve věci zrušení sta-

novení podniku s  významnou tržní 

silou. Úřad dne 24. května zveřejnil 

výzvu k uplatnění připomínek k ná-

vrhu rozhodnutí o zrušení stanovení 

společnosti O2 podnikem s význam-

nou tržní silou na bývalém relevant-

ním trhu č. 1 (č. SMP/1S/XX.2016-Y).

Na  základě výsledku analýzy 

bývalého relevantního trhu č. 2 (č. 

A/2S/03.2016-4) zahájila Rada ČTÚ
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 dne 27.  dubna správní řízení se spo-

lečností Česká telekomunikační infra-

struktura a.s. ve věci zrušení stanove-

ní podniku s  významnou tržní silou. 

ČTÚ dne 24.  května zveřejnil výzvu 

k  uplatnění připomínek k  návrhu 

rozhodnutí (č.  SMP/2S/XX.2016-Y) 

o zrušení stanovení společnosti Čes-

ká telekomunikační infrastruktura a.s. 

podnikem s  významnou tržní silou 

na bývalém relevantním trhu č. 2. 

Dne 10. května zahájila Rada 

ČTÚ správní řízení se společností 

Česká telekomunikační infrastruk-

tura a.s. ve  věci zrušení povinnosti 

související s  regulací cen podniku 

s významnou tržní silou na bývalém 

trhu č. 2. Dne 25. května ČTÚ zve-

řejnil výzvu k uplatnění připomínek 

k  předmětnému návrhu rozhodnutí 

o ceně (č. CEN/2S/XX/2016-Y).

Úřad u  obou těchto bývalých 

trhů zahájil dne 10. května správní 

řízení se společnostmi O2 (bývalý 

trh č. 1) a  Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (bývalý trh č. 2) 

ve věci zrušení uložených povinnos-

tí. Následně dne 27. května zahájil 

veřejné konzultace obou návrhů 

rozhodnutí. Připomínky k nim lze 

uplatnit do 1 měsíce od začátku ve-

řejné konzultace.

(Nový) trh č. 2 – velkoob-

chodní služby ukončení 

hlasového volání v jednot-

livých mobilních sítích

Na  základě výsledků analýzy re-

levantního trhu č. 2 (č. A/2/04.2016-

6) Rada ČTÚ zahájila dne 3.  května 

se společnostmi Air Telecom a.s., 

O2, T  Mobile. a  Vodafone správní 

řízení ve  věci stanovení podniku 

s významnou tržní silou. V  této věci 

ČTÚ dne 24. května zveřejnil výzvu 

k  uplatnění připomínek k  výše uve-

deným návrhům rozhodnutí o  sta-

novení jmenovaných společností 

podniky s  významnou tržní silou 

na  předmětném relevantním trhu 

č. 2.

Připomínky k  uvedeným návr-

hům rozhodnutí lze v  rámci veřej-

ných konzultací uplatnit do jednoho 

měsíce od  jejich zveřejnění na  dis-

kusním místě ČTÚ.

Trh č. 3a – velkoobchodní služ-

by s místním přístupem posky-

tovaným v pevném místě a trh 

č. 3b – velkoobchodní služby 

s centrálním přístupem posky-

tovaným v pevném místě pro 

výrobky pro širokou spotřebu

Úřad v  souvislosti s  procesem 

zpracování  analýz relevantních trhů 

č. 3a a  3b uspořádal dne 2.  květ-

na  workshop se zástupci operátorů 

k  návrhům  vymezení těchto rele-

vantních trhů. Pracovního jednání, 

které se konalo v  sídle Úřadu, se 

zúčastnili zástupci společností Air 

Telecom a.s., Česká telekomunikač-

ní infrastruktura a.s., O2., T-Mobile 

a Vodafone. Finální návrhy analýz se 

zapracovanými připomínkami těch-

to relevantních trhů uplatněnými 

na  workshopu úřad plánuje předlo-

žit k  veřejné konzultaci v  průběhu 

druhého pololetí roku 2016.

Metodika analýz 
relevantních trhů

V květnu ČTÚ zveřejnil na svých 

webových stránkách vypořádání při-

pomínek, které obdržel od  společ-

ností Česká telekomunikační infra-

struktura a.s., T-Mobile a  Vodafone 

v rámci veřejné konzultace k návrhu 

Metodiky analýz relevantních trhů. 

Text nové metodiky, která nahrazuje 

doposud uplatňovanou metodiku, 

včetně zapracovaných nebo vypo-

řádaných připomínek, ČTÚ zveřejní 

po konzultaci s ÚOHS.
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https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/65678/soubory/oopart-1s-03-2016-3.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-zruseni-stanoveni-spolecnosti-o2-czech-republic
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/V%C3%9DZVA k uplatn%C4%9Bn%C3%AD p%C5%99ipom%C3%ADnek k n%C3%A1vrhu rozhodnut%C3%AD o zru%C5%A1en%C3%AD stanoven%C3%AD spole%C4%8Dnosti O2 Czech Republic a.s.%2C se s%C3%ADdlem Za Brumlovkou 266/2%2C 140 22 Praha 4 - Michle%2C I%C4%8CO%3A 60193336%2C podnikem s v%C3%BDznamnou tr%C5%BEn%C3%AD silou na z%C3%A1klad%C4%9B v%C3%BDsledk%C5%AF anal%C3%BDzy relevantn%C3%ADho trhu %E2%80%9EP%C5%99%C3%ADstup k ve%C5%99ejn%C3%A9 telefonn%C3%AD s%C3%ADti v pevn%C3%A9m m%C3%ADst%C4%9B%E2%80%9C/obrazky/navrhrozhodnutizrusenismp1so2_0.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/65679/soubory/oopart-2s-03-2016-4.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
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-zruseni-stanoveni-spolecnosti-ceska
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-zruseni-stanoveni-spolecnosti-ceska.s.se-sidlem-olsanska-2681/6-130-00-praha-3-zizkov-ico-04084063-podnikem-s-vyznamnou-trzni-silou-na-zaklade-vysledku-analyzy/obrazky/navrhrozhodnutizrusenismp2scetin.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-cene-c-cen2sxx2016-y-ve-veci-zruseni-povinnosti
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-cene-c.cen/2s/xx/2016-y-ve-veci-zruseni-povinnosti-souvisejici-s-regulaci-cen-podniku-s-vyznamnou-trzni-silou-na-trhu/obrazky/art2srozhodnuticen2s-xx2016-ynavrh25052016cetin.pdf
http://www.ctu.cz/diskusni-misto
http://www.ctu.cz/diskusni-misto
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/stranky/69256/soubory/oopart-2-04-2016-6.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-stanoveni-podniku-s-vyznamnou-trzni-silou-na-1
https://www.ctu.cz/verejna-konzultace-metodika-art
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Společnost O2 během  května 

pokračovala v  marketingové akci 

s názvem O2 TV na dva měsíce zdar-

ma, zahájené v  dubnu. Zákazník, 

který si do  30. června zřídí službu 

digitální televize O2 TV se závazkem 

na  12 měsíců a  současně využívá 

službu O2 Internetové připojení, 

může po dobu dvou měsíců od uza-

vření smlouvy využívat službu O2 

TV bezplatně.

O2 v  návaznosti na  novelu zá-

kona o  ochraně spotřebitele zakot-

vilo do  svých smluvních podmínek 

ustanovení týkající se problematiky 

osobních údajů, jejich předávání 

do  registrů, informační povinnost 

ve  vztahu k  účastníkům souvisejí-

cí s  nakládáním s  osobními údaji. 

Problematika osobních údajů a  na-

kládání s nimi však nespadá do věc-

né působnosti ČTÚ, ale Úřadu pro 

ochranu osobních údajů.

Společnost T-Mobile 1. května 

zveřejnila ceník, ve  kterém uvedla 

k poskytovaným službám nové roa-

mingové ceny volání v rámci EU (EU 

Roaming). Navázala tím na  způsob 

účtování cen, který je stanoven pro-

střednictvím Nařízení o  roamingu1. 

Nové roamingové ceny byly společ-
1 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady 
(EU), 2015/2120 Rady ze dne 25. listopadu 2015, 
kterým se stanoví opatření týkající se přístu-
pu k  otevřenému internetu a  mění směrnice 
2002/22/ES o univerzální službě a právech uži-
vatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a  nařízení (EU) č. 531/2012 o  roa-
mingu ve veřejných mobilních komunikačních 
sítích v Unii.

ností T-Mobile zveřejněny již v mě-

síci březnu.

T-Mobile zveřejnil dne 4. května 

hospodářské výsledky za první čtvrt-

letí 2016. Celkové tržby společnosti 

meziročně klesly v  prvním čtvrtletí 

roku 2016 o  3,6 % na  6,327 miliardy 

Kč, přičemž tržby z  mobilních slu-

žeb v  meziročním srovnání stouply 

o  1,4 % a  dosáhly 4,472 miliard Kč. 

Provozní zisk před odpisy EBITDA 

meziročně vzrostl o 7 % na 2,725 mi-

liardy Kč. Průměrná měsíční útrata 

na  zákazníka z  využívání mobilních 

služeb (ARPU) meziročně vzrostla 

o  0,8 % na  247 Kč. Mobilní služby 

k 31. březnu 2016 využívalo u T-Mo-

bile 6,024 milionů zákazníků, což 

v  meziročním srovnání představuje 

mírný nárůst o 0,5 %. Počet tarifních 

zákazníků vzrostl o  3,1 % na  3,628 

milionů, počet zákazníků využívající 

předplacenou kartu poklesl o  3,2 % 

na  2,396 milionů. Objem přenese-

ných dat meziročně vzrostl o 120 %.

S účinností od 1. května vydal T-

-Mobile nové Obchodní podmínky 

upravující povinnost čerpat ve  sle-

dovaném období služby v  hodnotě 

minimální měsíční částky. Pro případ 

nedodržení čerpání služeb alespoň 

ve  výši minimální měsíční částky, 

je společnost T-Mobile oprávněna 

účtovat si smluvní pokutu ve  výši 

rozdílu mezi trojnásobkem mini-

mální měsíční částky a vyúčtovanou 

částkou. Tato povinnost se však týká 

pouze tzv. významných zákazníků, 

kterými mohou být právnické oso-

by a fyzické osoby podnikající, niko-

liv tedy spotřebitelé. Sjednání této 

smluvní pokuty jeden z  možných 

prostředků zajištění plnění smluvní 

povinnosti druhé strany ve smyslu 

občanského zákoníku.

Společnost Vodafone představi-

la 18. května roamingový balíček Vo-

dafone Roaming na den – 7 dní, vý-

běr Evropa. Zákazník v rámci balíčku 

obdrží neomezené volání a  SMS2 

ve  vybraných státech Evropy 

po  dobu 7 dní/měsíc a  Internet 

v mobilu s datovým limitem 100 MB/

den3. Cena balíčku činí 300 Kč. Balí-

ček je platný po  celé zúčtovací ob-

dobí (jeden měsíc).

Zákazníci, kteří u  společnosti 

UPC využívají mobilní televizi Hori-

zon Go mohou od května 2016 vyu-

žívat nové služby. Jde o  streaming 

vysílání až 123 programů (50 v  HD) 

z  mobilních zařízení do  televizorů 

s  HDMI vstupem prostřednictvím 

zařízení Chromecast a  Apple TV. 

Podmínkou fungování služby je při-

pojení obou zařízení na stejné Wi-Fi 

síti. Společnost UPC dále v  květnu 

2016 zavedla službu vzdálené nahrá-

vání, která přes mobilní televizi Ho-

rizon Go umožňuje nahrávání pořa-

dů z  mobilních telefonů nebo 

z  webové stránky horizon.tv. Pro-

střednictvím této služby lze nahrá-

vat aktuálně vysílané pořady nebo 

pořady, které budou vysílány v  ná-

sledujících sedmi dnech, a to i mimo 

území ČR. Nahrávky lze následně 

přehrávat na HD DVR Mediaboxech.

2 Společnost Vodafone u  neomezených ta-
rifů nemá stanovený žádný limit pro počet 
provolaných minut a poslaných SMS. Operátor 
si však vyhrazujeme právo služby omezit v pří-
padě podezření na  zneužívání neomezeného 
volání a odesílání SMS

3 Seznam zemí Evropy, na  které se vztahují 
podmínky služby Roaming na  den, najdete 
na stránkách společnosti Vodafone zde.

Situace na trhu elektronických komunikací

(pokračování na str. 4)
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http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/novy-roamingovy-cenik-t-mobile-zacne-platit-30-dubna.html
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/prvni-ctvrtleti-2016-t-mobile-oznamuje-uspokojive-vysledky.html
http://www.horizon.tv
http://www.vodafone.cz/roamingnaden/
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Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů

Tesco Mobile
nové doplňkové balíčky

společnost: Tesco Mobile ČR s.r.o.
síťový operátor: O2 Czech Repub-
lic a.s.

Dne 11. května 2016 rozšířil mobilní virtuální operátor Tesco Mobile nabídku 
doplňkových balíčků hlasových a  SMS služeb o  balíčky Štědrých 200 a Tý-
den neomezeně. Balíček Štědrých 200 zahrnuje neomezené volání a  SMS1 
v rámci vlastní „sítě“ a 200 volných minut nebo SMS do ostatních mobilních 
sítí po  dobu 30 dnů ode dne aktivace balíčku. Balíček Týden neomezeně 
zahrnuje neomezené volání a SMS do všech mobilních sítí po dobu 7 dnů 
ode dne jeho aktivace.

Vectone Mobile
nový mobilní virtuální operátor
společnost: Mundio Distribution 
Czech Republic s.r.o. 
síťový operátor: T-Mobile Czech 
Republic a.s.

Své služby začal v České republice poskytovat britský virtuální operátor Vec-
tone Mobile. Značka Vectone Mobile patří do skupiny Mundio. Nový virtuál 
nabízí SIM kartu zdarma a v portfoliu má také čistě datové balíčky.

Investiční fond Nordic Inves-

tors oznámil,  že koupil českého 

operátora Air Telecom. Subjekt 

NORDIC MOBILE s.r.o. oznámil ČTÚ 

zahájení podnikání v rozsahu po-

třebném pro provoz mobilní dato-

vé sítě U:fon. Air Telecom 

od  1.  května zvýšila o  3 Kč cenu 

za  zasí lání tištěného vyúčtování 

služeb, za  tištěný jednorázový de-

tailní výpis a  za  tištěný opis vyúč-

tování služeb. Zaslání tištěného 

vyúčtování služeb nyní vyjde 

na  19,90 Kč, tištěný jednorázový 

detailní výpis stojí 73 Kč a cena tiš-

těného opisu vyúčtování služeb 

činí 63 Kč. Společnost Air Telecom 

dále zvýšila cenu za  zasí lání upo-

mínek. Zaslání 1. upomínky zdraži-

lo o  3 Kč a  stojí 132 Kč, zaslání 2. 

upomínky (výzvy k úhradě) je nyní 

dražší o 4 Kč a stojí 262 Kč.

Společnost RIO Media v květnu 

rozší řila svou nabídku služeb pev-

ného připojení k internetu v oblas-

ti kabelové televize, kde u techno-

logie DOCSIS zvýšila maximální 

rychlost pro stahování dat. Do  na-

bídky uvedených služeb společ-

nost nově zařadila tarif DATA 100 

s  rychlostí připojení k  internetu až 

100 Mbit/s za  cenu 549 Kč/měsíc 

se závazkem doby využívání služby 

nebo za 649 Kč/měsíc bez závazku 

a  dále tarif DATA 60 s  rychlostí 

připojení k  internetu až 60 Mbit/s, 

a  to za  499 Kč/měsíc se závazkem 

využívání služby nebo 599 Kč/mě-

síc bez závazku. Namísto tarifu 

DATA HIGH s  rychlostí připojení až 

25 Mbit/s nabízí společnost RIO 

Media tarif DATA 30 s rychlostí při-

pojení až 30 Mbit/s za  stejnou 

cenu 449 Kč/měsíc se závazkem 

využívání služby, případně 

za 549 Kč/měsíc bez závazku. Nově 

je dále nabízen tarif DATA 15 

s  rychlostí připojení až 15 Mbit/s, 

a to za cenu 399 Kč/měsíc v přípa-

dě závazku využívání služby nebo 

za  499 Kč/měsíc bez závazku. Dél-

ka závazku je u  všech služeb 

24 měsíců.

(dokončení ze strany 3)

1 Viz Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Tesco Mobile – bod 7. 1. d).
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http://tescomobile.cz/cenik
http://www.vectonemobile.cz/sim-zdarma.aspx
http://www.vectonemobile.cz/sluzby/nabidka/data-mobilni-internet.aspx
https://www.tescomobile.cz/upload/VP_Tesco_Mobile_01072014.pdf
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ČTÚ v květnu zkontroloval…

…výkon komunikační činnos-
ti bez oprávnění – úřad v  květnu 
provedl dvě kontroly výkonu ko-
munikační činnosti bez oprávnění. 
V  jednom případě zjistil pochybení 
a zahájil správní 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 
25 kontrol. Ve  23 případech zjistil 
závady, zejména využívání indoor 
kmitočtů vně budovy, využívání 
kmitočtů neobsažených ve  všeo-
becném oprávnění č. 12 a  rušení 
meteorologických radarů, které řešil 
výzvou k  odstranění zjištěných ne-
dostatků.
…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění – ČTÚ provedl cel-
kem šest kontrol zaměřených ze-
jména na  subjekty, kterým skončila 
platnost individuálního oprávnění. 
Ve  dvou případech zjistil využívání 
kmitočtu bez oprávnění, což bude 
řešeno  ve správním řízení.
…zdroje rušení provozu elek-
tronických komunikačních za-
řízení a sítí, poskytování slu-
žeb elektronických komunikací 

nebo provozování radiokomu-
nikačních služeb – ČTÚ provedl 
a ukončil celkem šetření 459 případů 
rušení televizního příjmu, 11 případů 
rušení veřejných mobilních komuni-
kačních sítí (GSM, UMTS, LTE, CDMA), 
osm případů rušení rozhlasového 
a satelitního příjmu a několik dalších 
případů rušení stanic různých rádi-
ových služeb. Jako zdroj rušení DVB-
-T bylo zjištěno 232 BTS LTE v pásmu 
800 MHz (viz dále), u veřejných mo-
bilních sítí pak 2 aktivní individuál-
ní TV antény, u dalších služeb pak 5 
různých zdrojů průmyslového ruše-
ní.
...zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 MHz 
– k  31. 5. 2016 bylo ve  zkušebním 
provozu 1489 základnových stanic, 
v  trvalém provozu pak 8926 stanic. 
V  květnu bylo přijato 370 hlášení 
na  rušení příjmu zemské digitální 
televize, BTS LTE v  pásmu 800 MHz 
byla zjištěna jako zdroj rušení DVB-
-T ve 232 případech. Ukončeno bylo 
šetření 459 případů rušení DVB-T; 
BTS LTE v pásmu 800 MHz byla příči-
nou rušení v  62,7 % přijatých přípa-
dů rušení televize. Závady přijímací-
ho zařízení posluchačů byly zjištěny 
ve  156 případech a  v  55 případech 
nebylo zjištěno žádné rušení.

Spolupráce ČTÚ s Českou ob-
chodní inspekcí - Při kontrole 
u  prodejců telekomunikačních kon-
cových a  rádiových zařízení v  rámci 
spolupráce ČTÚ s ČOI byl v Turnově 
zjištěn prodej rádiově řízených mo-
delů aut a dětských vysílaček pracu-
jících v  pásmech 49 MHz a  50 MHz. 
Tato rádiová zařízení nelze v  České 
republice provozovat bez individu-
álního oprávnění k  využívání rádi-
ových kmitočtů. Zjištěné závady řeší 
ve své kompetenci ČOI.


Poštovní služby

V  květnu potvrdil druhoinstanč-
ní správní orgán rozhodnutí první-
ho stupně ve  věci neoprávněného 
podnikání v  oblasti poštovních slu-
žeb. Pokutu ve výši 4 200 000 Kč ČTÚ 
udělil společnosti PPL CZ s.r.o.

Dále ČTÚ provedl 23 místních 
šetření, kdy v deseti případech pro-
věřoval, zda provozovatelé dodržují 
svou zákonnou povinnost informo-
vat o  změně poštovních podmínek 
nejméně 30 dní před nabytím účin-
nosti změny, a  to v  každé své pro-
vozovně a  způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. V  dalších 13 přípa-
dech ČTÚ prověřoval dostupnost in-
formací na  poštovních schránkách, 
informací o  otevírací době a  infor-
mací o změnách v poštovní síti. Šet-
řeními úřad nezjistil pochybení

V  měsíci květnu vydal Úřad jed-
no osvědčení o oznámení podnikání 
v  oblasti poštovních služeb. Novým 
oprávněným podnikatelem se stal 
ke dni 4. 5. 2016 DHL Express (Czech 
Republic) s.r.o. Aktuální seznam evi-
dovaných provozovatelů poskytu-
jících poštovní služby nebo zajišťu-
jících zahraniční poštovní služby je 
k dispozici ve vyhledávací databázi 
na webu ČTÚ.
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1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 8
2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 16
3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 2 1 0 0 0

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 31 23 22 22 22 790000
 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) 31 23 22 22 22 790000
 Kontrola rádiových kmitočtů 494 0 5 4 3 11200
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 6 5 4 3 11200
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 1 0 0 0 0 0
 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a      
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

487 0 0 0 0 0

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 0 0 0 0 0 0
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 0 0 0 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 Rozhodování účastnických sporů 0 6646 10368 2020 6972
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 1 1 1 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 14 17 7 3

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 6628 10348 2012 6968
 d) ostatní 0 3 2 0 1

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 3 6 6 55000
9.  Ostatní 20 4 21 21 14 115000

CELKEM 545 27 6698 10421 2020 6972 45 971200

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 květen 

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

5 / 2016

http://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby
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Přenositelnost telefonních čísel
ČTÚ dlouhodobě eviduje stížnosti 

spotřebitelů týkající se přenositelnos-
ti mobilního telefonního čísla. Zákon 
o elektronických komunikacích stano-
vuje poskytovatelům služeb elektro-
nických komunikací povinnost umož-
nit na  žádost každému účastníkovi 
ponechat si své telefonní číslo. Zákon 
upravuje maximální dobu přeruše-
ní poskytování služby, která smí činit 
maximálně jeden pracovní den. Co 
do  stanovení dalších podmínek pro 
přenesení telefonního čísla, odkazuje 
zákon na opatření obecné povahy vy-
dávané ČTÚ, některé podmínky upra-
vuje také všeobecné oprávnění.

V praxi je operátory pro přenese-
ní telefonního čísla využíván identifi-

kátor nazvaný ČVOP (číslo výpovědi 
opouštěného poskytovatele). Toto 
číslo společně se souvisejícími infor-
macemi poskytne opouštěný posky-
tovatel (tedy ten, od  kterého zákaz-
ník hodlá odejít) způsobem, který si 
účastník zvolil pro zaslání vyúčtování, 
nedojde-li k  dohodě o  jiném (rych-
lejším) způsobu zaslání identifikátoru 
a  souvisejících informací. Případně 
po provedení jednoznačné identifika-
ce účastníka mu může být tento iden-
tifikační kód předán v písemné formě 
přímo na  provozovně či jiném kon-
taktním místě. Předání identifikátoru 
spotřebiteli by především mělo pro-
běhnout bezodkladně, bez jakýchko-
li zbytečných průtahů – nedojde-li 
k osobnímu předání na provozovně či 

ČTÚ na straně spotřebitele

V průběhu května 2016

 � ČTÚ zahájil 6 646 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 10 368 rozhodnutí ve věci, 

 � z toho 10 348 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny 
za služby).

Přezkum povinnosti zvláštních cen
ČTÚ dne 4. května zveřejnil sdě-

lení o zahájení přezkumu důvodů, 
na  jejichž základě je v  rámci uni-
verzální služby uložena povinnost 
umožnit osobám se zvláštními soci-
álními potřebami v  souladu s  § 44 
a 45 zákona o elektronických komu-
nikacích výběr cen nebo cenových 
plánů, které se liší od cenových plá-
nů poskytovaných za  normálních 
obchodních podmínek, tak, aby tyto 
osoby měly přístup a mohly využívat 
dílčí služby a veřejně dostupnou te-
lefonní službu (tzv. zvláštních cen). 

S  ohledem na  blížící se konec 
platnosti a  účinnosti stávajícího 

rozhodnutí, kterým je povinnost 

zvláštních cen uložena společnos-

ti O2, ČTÚ zahájil přezkum, v  rámci 

něhož potřebuje získat informace, 

připomínky a  podněty o  poskyto-

vání zvláštních cen. Získané infor-

mace budou sloužit jako podklady 

pro přezkum poskytování zvláštních 

cen. Na  základě výsledků přezkumu 

úřad vydá záměr o  dalším uložení, 

případně neuložení povinnosti po-

skytovat zvláštní ceny. ČTÚ svůj zá-

měr odůvodní. 

Univerzální služba

kontaktním místě, pak například pro-

střednictvím SMS, e-mailu, telefonic-

ky apod.

Před samotným přenesením tele-

fonního čísla je nutné vypořádat zá-

vazky s  opouštěným poskytovatelem 

– typicky ukončit smlouvu dohodou či 

výpovědí. K  přejímajícímu poskytova-

teli pak účastník směřuje svou žádost 

o  přenesení telefonního čísla a  sdělí 

mu identifikátor předaný opouštěným 

poskytovatelem. Přejímající poskyto-

vatel uzavře s  účastníkem objednáv-

ku na přenos telefonního čísla a poté 

dohodne s opouštěným poskytovate-

lem termín přenosu čísla. Přejímající 

poskytovatel by měl při sepisování 

žádosti o  přenesení telefonního čísla 

účastníka informovat o  podmínkách 

přenesení – tedy o tom, že k úspěšné-

mu přenesení je nezbytné, aby byla 

ukončena smlouva s  opouštěným 

poskytovatelem, o  ceně a  časovém 

horizontu přenesení telefonního čísla, 

případné důvody pro odmítnutí pře-

nesení telefonního čísla, na  jak dlou-

ho bude přerušeno poskytování služ-

by (vždy by pak měla být zachována 

možnost tísňových volání) a dohodne 

s  účastníkem termín zahájení po-

skytování služby. V  případě splnění 

všech dohodnutých podmínek, pak 

lhůta pro přenesení telefonního čís-

la činí čtyři pracovní dny od podání 

žádosti u přejímajícího poskytovate-

le, případně je možné se dohodnout 

na lhůtě delší.

V případě, že by spotřebitel měl 

za to, že přejímající či opouštěný po-

skytovatel služeb postupuje v  roz-

poru s uzavřenou smlouvu či uvede-

nými pravidly pro proces přenesení 

telefonního čísla, má právo uplatnit 

proti takovému postupu reklamaci 

a  případně se poté obrátit na  ČTÚ 

se stížností nebo námitkou proti vy-

řízení reklamace.
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http://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-duvodu-na-jejichz-zaklade-je-v-ramci-univerzalni-sluzby-ulozena-2
http://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-duvodu-na-jejichz-zaklade-je-v-ramci-univerzalni-sluzby-ulozena-2
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NetMetr pomáhá měřit kvalitu přístupu
Služba NetMetr, kterou společně provozuje Český telekomunikační 
úřad a sdružení CZ.NIC a která slouží uživatelům k měření kvality jejich 
přístupu k Internetu, si nedávno pořídila webového klienta. Tedy mož-
nost provádět měření pomocí webového browseru, který může běžet 
na jakémkoli zařízení, od stolních počítačů až po mobilní telefony. Stačí 
zadat www.netmetr.cz, a zde zvolit „Webový test“.

Možnost provádět měření po-
mocí webového klienta z  libovolné-
ho browseru je významnou inovaci, 
protože dříve bylo možné využívat 
službu NetMetr jen prostřednictvím 
mobilních aplikací, dostupných pro 
platformu Android a IOS.

Na podrobnější hodnocení toho, 
jak se nová možnost osvědčila, jak ji 
uživatelé využívají a hlavně co a  jak 
naměřili, je ale ještě příliš brzy. Ale 
abychom vám ukázali alespoň něco 
z  nové možnosti měření: na  násle-
dujícím obrázku vidíte zastoupe-
ní jednotlivých browserů na  nově 
spuštěném  měření, za měsíc květen. 
Podle očekávání dominují Chrome 
a Firefox.

To měření prostřednictvím mo-
bilních aplikací má přeci jen delší 
historii, ve  které lze najít řadu zají-
mavých čísel a z nich odvodit různé 
zajímavosti. Nejprve si ale zdůraz-
něme, že pomocí mobilní aplikace 
služby NetMetr, běžící na  mobilním 

telefonu, tabletu 
či jiném obdob-
ném zařízení se dá 
měřit jak mobilní 
přístup (tedy pří-
stup k  Internetu 
p r o s t ř e d n i c t v í m 
mobilní sítě), tak 
i  přístup prostřed-
nictvím WiFi (přes-
něji: přístup pro-
střednictvím sítí 
WLAN). Dlouhodo-
bě, nebo alespoň 
za  posledního půl 
roku, se poměr 
obou variant prak-
ticky nemění:  70 
až 73 procent mě-
ření se týká měře-
ní přístupu přes 
WLAN, a  pouze 
zbytek měří pří-
stup přes mobilní 
sítě. 

Poměrně sta-
bilní byl také po-
díl obou dosud 
podporovaných platforem: Android 
a  IOS. Přibližně jen každé čtvrté 

měření prováděla mo-
bilní aplikace, běžící 
na  platformě IOS, za-
tímco o  tři měření ze 
čtyř se postaraly ap-
likace, běžící na  An-
droidu. 

Zajímavé ale je, že 
zastoupení jednotli-
vých druhů mobilních 
terminálů se dosti vý-
razně liší podle toho, 
zda jde o  měření pří-
stupu přes sítě WLAN, 
nebo přes mobilní sítě. 
V  prvním případě jsou 
v  první trojici hned 

dva modely iPhonů, zatímco ve dru-
hém jen jeden (a dvě zařízení na An-
droidu, od Samsungu). 

 Další z  užitečných vlastností, 
kterou si služba NetMetr pořídila již 

dříve, je schopnost „čistit“ získaná 
data. Ta totiž mohou být neúplná 
(například když se nějaké měření 
nepodaří řádně dokončit), či mohou 
obsahovat různé chyby (třeba že na-
měřená rychlost neodpovídá obje-
mu přenesených dat). Nebo to mo-
hou být taková měření, která jsou 
jinak zcela v pořádku, ale je jich příliš 
mnoho (např. jsou prováděna rychle 
po  sobě a  ze stejného místa), a  do-
kázala by významně ovlivnit výsled-
né statistiky, založené na  průměrně 
dosahovaných hodnotách. Proto má 
služba NetMetr zabudovány chytré 
algoritmy, které detekují takováto 
„nadměrná“ měření a dokáží je agre-
govat – započítat místo nich jediné 
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Telekomunikační regulace v EU
4. května zveřejnila Evropská ko-

mise dvě zprávy, které jsou součástí 
přípravných prací na  vytvoření jed-
notného digitálního trhu (DSM).

 ¾ První z nich se vztahuje k ve-
řejné konzultaci k revizi směrnice 
o družicovém vysílání a kabelovém 
přenosu.

 ¾ Druhá zpráva se týká veřej-
né konzultace k analýze velkoob-
chodních trhů roamingu, provádě-
ní politiky přiměřeného využívání 
a k mechanismu udržitelnosti zrušení 
maloobchodních příplatků za  roa-
ming.

•
23. května zveřejnila Evropská 

komise, Generální ředitelství pro ko-
munikační sítě, obsah a technologie 
(DG CNECT) srovnávací přehled Ev-
ropské unie European Digital Pro-
gress Report 2016. Zpráva zahrnu-
je hloubkovou analýzu v  oblastech 
souvisejících s digitální politikou EU 
v jednotlivých členských státech EU 

i za celou Unii. K hlavním úspěchům 
dosaženým v loňském roce patří:

 ¾ rychlejší mobilní internet,
 ¾ veřejné správy poskytují širší 

škálu služeb on-line,
 ¾ více lidí nakupuje on-line.

•
25. května představila Evropská 

komise v  rámci plnění své strategie 
pro jednotný digitální trh (DSM) dva 
balíčky návrhů:

 ¾ První se dotýká oblasti audio-

vizuálních služeb a  médií. Zde zve-
řejnila Evropská komise návrh aktua-
lizace pravidel EU pro audiovizuální 
služby, tj. návrh novelizace směrnice 
2010/13/ES. V návrhu se rovněž odráží 
nový přístup k on-line platformám, 
kde EK uveřejnila své sdělení a souvi-
sející pracovní dokument.

 ¾ Druhý balíček obsahuje návr-
hy na  podporu elektronického ob-

chodu. Jedná se o sdělení a legislativ-
ní návrhy ke třem oblastem:

1. řešení problému zeměpisné-
ho blokování (geo-blocking), 
kde Evropská komise navrhuje 
přijmout nařízení EU;

2. zajištění efektivnějšího a  ceno-
vě dostupnějšího přeshranič-
ního doručování balíků, kde 
EK také navrhuje přijmout naří-
zení EU a uveřejnila i hodnoce-
ní dopadů; a

3. posílení důvěry spotřebite-
lů v elektronický obchod skrze 
lepší prosazování ochrany spo-
třebitele a  vyjasnění okolností 
představujících nekalé komerč-
ní praktiky, kde Evropská ko-
mise aktualizovala své Pokyny 
k  nekalým komerčním prakti-
kám v  souvislosti se směrnicí 
2005/29/ES. Pro lepší orientaci 
v této problematice také Evrop-
ská komise zřídila specializova-
nou internetovou stránku (UCP 
web tool).
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měření s  mediánem získaných hod-
not.

Jaký efekt to může mít, vidíte 
na  následujícím obrázku, kdy byly 
algoritmy čištění a  agregace dat je-
jich autory testovány na  datech ze 
zkušebního provozu NetMetru.

Výsledný efekt je ten, že od  za-
vedení mechanismů na  čištění 
a  agregaci získaných dat významně 
klesla četnost „nadměrných“ mě-
ření (na  které se uplatní agregace). 
Rekordem, z  doby před zavedením 
agregace, byl květen loňského roku, 
kdy „nadměrných“ měření bylo přes 
26 procent. V letošním roce to je jen 
něco málo přes 10 procent, a  v  po-
slední době jsou počty procent již 
jen jednociferné. Co se v  čase na-

opak až tolik nemění, je rozložení 
mezi obě varianty měření přístupu 
přes mobilní aplikaci: na  měření 
mobilního přístupu připadá cca 70 

až 80 procent všech „nadměrných“ 
měření, zatímco na měření přístupu 
přes sítě WLAN připadá zbývajících 
20 až 30 procent. 

Graf č. 4:  Srovnání poměru očištěných dat a celkově naměřených dat u jednotlivých operátorů
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