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Od 1. října ČP zpoplatní služby SIPO pro
bezhotovostní platby. Více na str. 5

TELEKOMUNIKAČNÍ AKADEMIE

Rekordní počet přednášek za první
pololetí roku 2022. Blíže na str. 4
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MARKETINGOVÁ VOLÁNÍ

Nevyžádané marketingové hovory
a doporučení Úřadu. Více na str. 2

MEZINÁRODNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁSTUPCI
SLOVENSKÉHO REGULÁTORA

Proběhlo mezinárodní jednání nejvyšších představitelů Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií
a poštových služieb a Českého telekomunikačního úřadu.
V průběhu jednání si zástupci obou úřadů sdíleli zkušenosti z transpozice kodexu pro elektronické komunikace,
představili si odlišně pojatý přístup k marketingovým hovorům a projednali mnoho jiných témat, která se
činnosti obou úřadů úzce dotýkají.

�

TELEGRAFICKY

„ SAVE THE DATE“

SPOTŘEBITELSKÝ
WORKSHOP

V pražském sídle ČTÚ se dne 18.
října 2022 ve 13 hodin odehraje další workshop se zástupci spotřebitelských organizací. Zaměřen bude tentokrát na poštovní služby; diskutovat se
bude o problémech, které dle zkušeností
Úřadu i spotřebitelských organizací trápí uživatele poštovních služeb, a o možných řešeních.

PŘENOSITELNOST ZE
STRANY POSKYTOVATELE

Úřad na svých webových stránkách
v sekci pro podnikatele - Podpora zveřejnil zjednodušený diagram změny poskytovatele přístupu k internetu. Názorné
schéma má sloužit jako pomůcka pro
poskytovatele služby přístupu internetu
a názornější a jednoduchou formou provést poskytovatele jednotlivými ustanoveními Vyhlášky č. 58/2022 Sb.

SETKÁNÍ SE SEKTOREM

Koncem srpna proběhlo další setkání se
sektorem tentokrát zaměřené na představení mobilní aplikace měřicího nástroje
NetTest. Budoucí aplikace by tak měla
ověřit, zda rychlost internetu v mobilu
nebo jiném zařízení s Androidem odpovídá smluvně definovaným parametrům.
Sektor tak měl možnost nahlédnout, jak
by mohla budoucí aplikace vypadat a jaké
by bylo její využití.

MARKETINGOVÁ VOLÁNÍ

Nevyžádané marketingové hovory
a další doporučení Úřadu
Problematice nevyžádaných marketingových hovorů jsme se naposledy podrobně věnovali v předešlé monitorovací zprávě, kde jsme mimo jiné doporučovali účastníkům, že
pokud nevyžádaný marketingový hovor obdrží, může být užitečné pořídit si zvukový
záznam.
Nyní se zaměříme na problematiku odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za
účelem marketingových nabídek. Od 1. července platí, že pokud účastník nedal výslovný
souhlas s kontaktem za účelem marketingu ve veřejném účastnickém seznamu splňujícím
zákonné požadavky, je takový kontakt zakázán. Ačkoliv současně platí, že kdo si nepřeje
být od uvedeného data kontaktován s obchodními nabídkami, nemusí učinit žádné aktivní kroky, je si Úřad vědom toho, že většina účastníků nedrží v paměti, kdy a k čemu
v minulosti udělili souhlas (kupříkladu již při samotném uzavření smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací), a nemusí si tak být vždy jisti, jakým způsobem
bude s jejich souhlasem nakládáno po výše uvedeném datu. Účastníci si mohou sami ve
veřejném seznamu ověřit, zda zde nejsou uvedeny jejich identifikační údaje, společně
s výslovně vyjádřeným souhlasem s marketingovými kontakty (např. na www.1188.cz).
Pro ověření této skutečnosti se rovněž mohou obrátit na svého poskytovatele služeb.
Již vyjádřený souhlas lze prostřednictvím daného poskytovatele služeb kdykoliv odvolat,
případně lze taktéž upravit rozsah osobních a identifikačních údajů uvedených v daném
seznamu. Přestože zákon o elektronických komunikacích výslovně nespecifikuje formu
takového odvolání, doporučuje Úřad účastníkům, aby preferovali písemnou formu tohoto úkonu a vždy volili prokazatelný způsob jeho doručení pro případné pozdější spory
ohledně jeho účinnosti, např. doporučeným dopisem s dodejkou nebo poštovní datovou
zprávou.
Nejste si jisti, jak odvolání souhlasu sepsat? Předmětný dokument by měl obsahovat
identifikaci konkrétního poskytovatele služeb, jméno a příjmení či název účastníka, adresu trvalého pobytu, telefonní číslo, k němuž se tento úkon vztahuje a jasně formulovaný
a srozumitelný požadavek, tedy odvolání souhlasu s marketingovými kontakty ve veřejném účastnickém seznamu, datum a podpis.
Identifikace konkrétního poskytovatele služeb
elektronických komunikací

Ve vztahu k údajům uvedeným ve veřejném účastnickém seznamu odvolávám svůj souhlas se zpracováním
údajů pro účely marketingu, stejně jako všechny ostatní souhlasy se zpracováním týkající se kontaktování
za účelem marketingu a výslovně uvádím, že si nepřeji být kontaktován za účelem marketingu.

Jméno a příjmení

Telefonní číslo
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Adresa trvalého bydliště

Dne ………… Podpis …………

MARKETINGOVÁ VOLÁNÍ

„POKUD ZVEDNETE TELEFON A ZJISTÍTE, ŽE SE
JEDNÁ O NEVYŽÁDANÉ MARKETINGOVÉ VOLÁNÍ,
DOPORUČUJEME POŘÍDIT SI SNÍMEK OBRAZOVKY,
KDE BUDE ZACHYCEN ČAS VOLÁNÍ A KONKRÉTNÍ
TELEFONNÍ ČÍSLO. JE TO V OKAMŽIKU NEJRYCHLEJŠÍ
MOŽNOST, JAK POTŘEBNÉ ÚDAJE ZAZNAMENAT.“

JAK NA POŘÍZENÍ SNÍMKU OBRAZOVKY?
Na většině Android zařízení funguje dvojhmat tlačítko
hlasitost dolů + zapínací/vypínací tlačítko.
Na mobilních telefonech zn. Apple od řady iPhone X se
pro screenshot používá boční tlačítko + tlačítko zvýšení
hlasitosti.
NEJSTE SI JISTÍ, JAK NEVYŽÁDANÝ MARKETINGOVÝ HOVOR POZNAT A CO DĚLAT?
Návodný postup naleznete ZDE.
UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA
ÚŘAD ZVEŘEJNIL ODPOVĚDI NA OTÁZKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Dne 13. září 2022 ČTÚ zveřejnil odpovědi na otázky k vyhlášení výběrového
řízení na poskytovatele zvláštních cen v rámci univerzální služby, které obdržel
od dvou zájemců o účast ve výběrovém řízení. Zodpovězení otázek proběhlo dne
7. září 2022 v souladu s textem vyhlášení výběrového řízení. Odpovědi jsou zveřejněny zde. ČTÚ následně zodpověděl dodatečné otázky, které byly položeny
v rámci jednání dne 7. září 2022. Odpovědi na dodatečné otázky jsou zveřejněny
zde. Termín pro podání přihlašek je do 30. září 2022.
A N A LÝ Z A T R H Ů

Trh č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita

V rámci správního řízení, zahájeného dne 5. srpna 2022 se
společností CETIN a.s., zveřejnil ČTÚ dne 24. srpna 2022 na
diskusním místě k veřejné konzultaci návrh rozhodnutí o zrušení stanovení společnosti CETIN a.s. podnikem s významnou
tržní silou na relevantním trhu č. 2. Připomínky k návrhu rozhodnutí lze uplatnit do 1 měsíce ode dne uveřejnění této výzvy,
tj. do 26. září 2022.
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TELEKOMUNIKAČNÍ AKADEMIE

Telekomunikační akademie
opět v plné práci
Rok 2022 znamenal pro projekt Telekomunikační akademie obnovu činnosti po útlumu poptávky v souvislosti s pandemií covid-19. V 1. pololetí 2022 tak bylo realizováno
celkem 48 přednášek, v jejichž rámci bylo proškoleno celkem 992 účastníků, a vzhledem
k tomu, že přednášky budou na podzim pokračovat, aspiruje tak letošní rok na rekordní,
co se počtu přednášek týče.

Senioři se zajímají o internet

Videa už nejen pro seniory

Důsledkem pandemické situace bylo zvýšení
nutnosti využívat komunikační technologie mezi
seniory ke kontaktu s blízkými a příbuznými. Tato
situace způsobila, že ze strany seniorů vzrostl zájem
o nová témata týkající se kybernetické bezpečnosti.
Byla vytvořena a prezentována také nová přednáška
na téma „Internet a online platformy“, ve které byla
představena problematika nejrůznějších aspektů
služby přístupu k internetu jako služby elektronických komunikací spolu s praktickými ukázkami
použití internetu v běžném životě. Nadále přetrvávala poptávka po již nabízených tématech jako
jsou např. Telekomunikace v kostce a Poštovní
služby. Lektoři pružně zareagovali na speciální
poptávku a připravili tzv. „na míru“, dle požadavku
pořádající organizace, dva bloky přednášek na téma
Marketingová volání a Můj mobil a virtuální svět.
Dalším speciálním tématem, o které byl ze strany
seniorů zájem, bylo téma týkající se tzv. Barevných
linek.

V uvedeném období bylo zveřejněno několik
edukativních videí na téma: Barevné linky, Jak zabalit balík a jeho cesta, nebo například video Zábava
v pasti, které ukazuje rizika spojená s užíváním sociálních sítí a nyní na něj volně navazující zveřejněné
video na téma Shareting. Videa jsou ke shlédnutí
zde.
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ČESKÁ POŠTA

Česká pošta zpoplatní SIPO
lečností, které plátce uvedl.

Od 1. října 2022 zaplatí zákazník České poště za službu „Platba SIPO inkasem včetně zaslání
Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e-mailem“
cenu 5 Kč.
Současně Česká pošta přistupuje k zpřesnění textací u některých služeb SIPO.

Česká pošta zpoplatní od 1. října 2022 službu
sdružené inkaso plateb obyvatelstva (SIPO), pro
bezhotovostní platby formou inkasa z bankovních účtů se zasláním platebního dokladu SIPO
e-mailem.
Česká pošta uvádí, že se pro tento krok rozhodla
z důvodu rostoucích nákladů vynakládaných na
správu databáze a systémů, jejichž prostřednictvím
je platba hrazená přes SIPO rozesílána na účty spo-

Služby SIPO nejsou základními poštovními službami, jejíž ceny by ČTÚ byl oprávněn posuzovat
a případně regulovat. Služba SIPO není poštovní
službou ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách. Je obstaravatelskou činností České
pošty, která umožňuje sloučení několika pravidelných inkasních příkazů od různých společností
(například za nájem, spotřebu plynu a elektřiny, telefon, rozhlas a televizi apod.) do jedné platby, která
je automaticky stržena z účtu zákazníka a následně
jsou jednotlivým společnostem prostřednictvím
SIPO zaslány platby za jimi poskytované služby.

ČESKÁ POŠTA
Vydání rozhodnutí o čistých nákladech z poskytování základních služeb za roky 2018–
2020 a předběžných čistých nákladech za roky 2021 a 2022 a jejich následné úhrady
Dne 25. července 2022 Evropská komise rozhodnutím v řízení vedeném pod značkou SA.55208 potvrdila, že
předpokládaná kompenzace čistých nákladů pro společnost Česká pošta, s.p. v kumulativní výši 7,5 mld. Kč za období
2018 až 2022 představuje státní podporu slučitelnou s vnitřním trhem. V návaznosti na toto rozhodnutí obnovil ČTÚ
přerušená správní řízení ve věci úhrady čistých nákladů této společnosti za roky 2018–2020. Rozhodnutí o čistých
nákladech představujících nespravedlivou finanční zátěž za toto období byla vydána v průběhu měsíců srpna a září 2022
ve výši 1,5 mld. Kč za každý rok.
ČTÚ rovněž vydal rozhodnutí o předběžných čistých nákladech za roky 2021 a 2022 ve výši jedné poloviny čistých nákladů
představujících nespravedlivou finanční zátěž za nejbližší předcházející zúčtovací období, což představuje v souhrnné výši
částku 1,5 mld. Kč. Úhrady ze státního rozpočtu prostřednictvím ČTÚ probíhají v návaznosti na nabytí právní moci daných
rozhodnutí. Ke dni 31. srpna 2022 byla uhrazena částka ve výši 4,5 mld. Kč.

Žádost o úhradu čistých nákladů z poskytování základních služeb za rok 2021
Dne 29. srpna 2022 podala společnost Česká pošta, s.p. žádost o úhradu čistých nákladů představujících nespravedlivou
finanční zátěž za rok 2021 v maximální možné výši 1,5 mld. Kč. Celkové čisté náklady za rok 2021 Česká pošta, s.p. vyčíslila
ve výši 1 850 625 159 Kč. Ke dni podání žádosti bylo zahájeno správní řízení, ve kterém bude ČTÚ ověřovat správnost a úplnost všech předložených podkladů, soulad výpočtu se zákonem o poštovních službách a s vyhláškou č. 466/2012 Sb. Podle
zákona o poštovních službách bude úhrada ověřené výše čistých nákladů za rok 2021 provedena ze státního rozpočtu, a to
maximálně ve výši 1,5 mld. Kč se zohledněním již vyplacených předběžných čistých nákladů.
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ČESKÁ POŠTA


POŠTOVNÍ SLUŽBY
V srpnu ČTÚ vydal jedno nové osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, a to společnosti WE|DO CZ s.r.o. Aktuální seznam všech oznámených
provozovatelů je dostupný prostřednictvím vyhledávací databáze na internetových
stránkách ČTÚ.

SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA

VŠEOBECNÁ OPRÁVNĚNÍ
ČTÚ provedl z podnětu tří
subjektů přezkum podmínek
využití pásma 57–66 GHz podle
všeobecného oprávnění č. VOR/12/11.2021-11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový
přenos dat v pásmech 2,4 GHz
až 71 GHz se závěrem, že v tuto
chvíli neshledává změnu podmí-
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nek stanovených ve VO-R/12
za potřebnou, a domnívá se, že
je nejpodstatnější co nejrychleji dokončit implementaci API
(a případných dalších funkcionalit vedoucích ke zvýšení uživatelského komfortu evidenčního portálu a efektivnosti celého
procesu koordinace). K dalšímu
vyhodnocení situace může Úřad
přistoupit nejdříve v návaznosti
na zpětnou vazbu po zavedení
API.

ANALOGOVÉ ROZHLASOVÉ
VYSÍLÁNÍ VKV
S p o l e č n o s t Č e s k é
Radiokomunikace a.s. uvedla
25. srpna do provozu čtyři nové
VKV vysílače v lokalitě Valašské
Klobouky pro programy ČRo
Radiožurnál 91,9 MHz, ČRo
Region Zlín 101,8 MHz, ČRo

Dvojka 104,6 MHz a ČRo Plus
106,3 MHz. V průběhu srpna
byly krátkodobě přiděleny dva
VKV kmitočty pro účely zvukového doprovodu společenských
akcí: 88,8 MHz v Dukovanech
a 88,6 MHz v aréně O2
UNIVERSUM Praha.

DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ
Ve Vysílací síti 23 (CDG) byly
25. srpna spuštěny testovací pozice Test-1 (0x210D), Test-2
(0x210E) a Test-3 (0x210F) pro
účely zajištění proladěnosti přijímačů před spuštěním nových
budoucích televizních programů v této síti. Společnost Digital
Broadcasting s.r.o. spustila 1.září
v Praze ve Vysílací síti 24 dva
nové vysílače na City Tower a na
Zličíně v rámci stávající SFN 42
s výkony ERPmax 10 kW.

ČTÚ ZKONTROLOVAL

ČTÚ v srpnu zkontroloval...
… dodržování podmínek
všeobecného oprávnění
č. VO-R/12/11.2021-11
k využívání rádiových kmitočtů
a provozování přístrojů pro
širokopásmový přenos dat
v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

ČTÚ zahájil v srpnu 12
kontrol. Ukončeny byly 3
kontroly, přičemž ve dvou
případech byly zjištěny závady
spočívající v působení škodlivé
interference stanicím přednostních radiokomunikačních služeb
(meteoradarů), které byly řešeny
výzvou k odstranění zjištěných
nedostatků a následně budou
řešeny ve správních řízeních.

… využívání rádiových kmitočtů
bez oprávnění
ČTÚ provedl celkem 21 kontrol zaměřených na využívání
kmitočtů bez oprávnění (včetně
kmitočtů, na jejichž využívání
nelze vydat individuální oprávnění). V 18 případech bylo
zjištěno využívání kmitočtů bez
oprávnění, převážně zařízeními
pohyblivé a pevné služby.
Případy byly předány k řešení
ve správním řízení.

… dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání
kmitočtů
Bylo provedeno 18 kontrol
dodržování podmínek IO k využívání kmitočtů. V 6 případech
bylo zjištěno nedodržení parametrů individuálního oprávnění. Provozovatelům byla vydána
výzva k odstranění nedostatků
a případy budou dále řešeny ve
správních řízeních.

… zdroje rušení provozu
elektronických komunikačních
zařízení a sítí, poskytování
služeb elektronických
komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb

ČTÚ v srpnu ukončil 8
případů rušení meteorologických radarů, 3 případy
rušení veřejných mobilních
komunikačních sítí GSM a LTE
(v 1 případě byl zdrojem rušení
aktivní prvek TV příjmu), 8
případů rušení rozhlasového
a satelitního příjmu, a 3 případy
rušení různých zařízení (zařízení
krátkého dosahu, wifi stanice,
amatérská stanice). U případů,
ve kterých bylo rušení potvrzeno a zdroj rušení dohledán, bylo
provozovatelům zdrojů rušení
nařízeno jejich odstranění.

s informacemi, jak postupovat
v případě zjištění rušení TV
příjmu 625 obcím v jejichž
regionu byl zahájen zkušební
provoz základnových sítí 5G.

… zkušební provoz základnových stanic LTE v pásmu 800
MHz
K 31. 8. 2022 bylo ve zkušebním provozu 316 základnových
stanic, v trvalém provozu pak
17185 stanic. Základnová stanice LTE nebyla v srpnu zjištěna
jako zdroj rušení TV příjmu.

… zdroje rušení TV příjmu

ČTÚ v srpnu ukončil celkem
79 případů rušení televizního
příjmu. Výsledkem šetření
stížností na špatný příjem TV
byla v 52 případech závada zařízení diváka (nejčastěji závada
přijímací antény, nebo svodu).
V 11 případech rušení ustalo,
mělo sporadický výskyt, nebo
nebylo šetřením potvrzeno. Ve
3 případech podatel stížnost na
rušení stornoval během šetření.
V pěti případech se jednalo
o příjem v nepokryté oblasti,
a v jednom případě byl problém
s příjmem způsoben odrazy od
letadel. V jednom případě byla
zjištěna chyba v obsluze přijímacího zařízení. V 6 případech
byl zjištěn zdroj rušení, přičemž
zdroji rušení byly základnové
stanice mobilního operátora (viz
níže).

… zkušební provoz základnových stanic 5G/LTE v pásmu
700 MHz
K 31. 8. 2022 bylo ve
zkušebním provozu 2411
základnových stanic, v trvalém
provozu pak 689 stanic.
Základnová stanice 5G/LTE
byla v srpnu zjištěna jako zdroj
rušení TV příjmu v 6 případech.
ČTÚ zaslal v srpnu prostřednictvím datové schránky dopis

2 323

počet v sprnu vydaných
rozhodnutí ve věci, z toho
se 2 313 rozhodnutí týkalo
sporu o peněžité plnění (zaplacení ceny za služby).

1 567

počet v srpnu zahájených
správních řízení týkajících
se účastnických sporů mezi
osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem. Jde o spory o peněžitá
plnění a námitky proti vyřízení reklamace na vyúčtování
ceny nebo na poskytovanou
veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací.
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ZMĚNY V LEGISLATIVĚ

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
Dne 31. srpna 2022 byl v částce 111 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 242/2022 Sb.,
o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek).
Tento zákon je transpozicí evropského práva, konkrétně směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, a upravuje podmínky poskytování služeb platforem pro sdílení videonahrávek.
Dopad tohoto zákona do oblasti elektronických komunikací je pouze nepřímý. Přístup
k těmto službám a obsahu jimi obsluhovanému, jakož i přenos rozhlasového a televizního
vysílání je zajišťován cestou sítí a služeb elektronických komunikací (zákon o elektronických
komunikacích). Není proto výjimečné, když někteří poskytovatelé služeb elektronických komunikací jsou, resp. mohou být současně rovněž poskytovateli platforem pro sdílení videonahrávek. I proto je vhodné na zákon č. 242/2022 Sb. upozornit. Orgánem dozoru nad plněním
povinností podle zákona č. 242/2022 Sb. je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Tento zákon nabyl účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, tedy dnem 15. září 2022.
Dne 31. srpna 2022 byl v částce 113 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 247/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992
Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní
zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Novela zákona č. 146/2002 Sb., kterou se Státní zemědělské a potravinářské inspekci svěřuje kompetence vést a zveřejňovat seznam internetových stránek s nabídkou nebezpečných
potravin nebo jejichž obsah závažným způsobem porušuje požadavky stanovené právními
předpisy, k jejichž kontrole je inspekce příslušná. V novém ustanovení § 3d se pak poskytovatelům služby přístupu k internetu na území České republiky ukládá povinnost zamezit
v přístupu k internetovým stránkám uvedeným v seznamu internetových stránek, a to do 15
dnů ode dne zveřejnění internetové stránky v seznamu internetových stránek.
Jedná se tak o obdobu blokace přístupu jako v případě § 101c (Blokace nelegálních internetových stránek) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících
zákonů, popř. § 82 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po jeho vyhlášení, tedy dnem 1. října 2022.
Dne 31. srpna 2022 byla v částce 118 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 259/2022 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.
Vyhláška přináší pouze jedinou změnu dosavadní právní úpravy, a to úpravu výše přiměřeného zisku držitele poštovní licence, která se snižuje z dosavadní výše 6,36 % na nových 5,25
% z ekonomicky oprávněných nákladů přiřazených základním poštovním službám a službám
spojeným s přístupem k poštovní infrastruktuře (§ 4 vyhlášky).
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
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ITU
Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie (ITU KVZ-22), se
koná každé čtyři roky a svolává
zástupce 193 členských států organizace, aby rozhodli o dalším
směřování ITU, která dohlíží na
globální přidělování rádiového spektra, vytváření globálních technických norem pro sítě
a služby informačních a komunikačních technologií (ICT) a usiluje o překlenutí digitální propasti, zejména o zajištění konektivity
pro vyloučené oblasti a šíření
digitální gramotnosti. KVZ-22
má také stanovit obecné politiky
ITU, přijmout čtyřleté strategické a finanční plány a řešit klíčové
otázky ICT, jak požadují členové ITU. KVZ-22 se uskuteční ve
dnech 26. září až 14. října 2022
v Bukurešti, Rumunsko. Kromě
toho bude konference volit mj.
příštího generálního tajemníka
ITU, jeho zástupce, či ředitele
kanceláří radiokomunikačního
sektoru, sektoru standardizace
telekomunikací a sektoru rozvoje telekomunikací. KVZ rovněž
zvolí příští Radu ITU, která působí jako řídící orgán ITU v in-

tervalu mezi vrcholnými konferencemi. V těchto volbách bude
Česká republika kandidovat a obhajovat tak své členství v Radě.
Vláda ve svém usnesení 512 ze
dne 15. června 2022 jmenovala delegaci České republiky pro
účast na tomto důležitém shromáždění.

UPU
Světová poštovní unie (Universal Postal Union – UPU) vedla až
do 9. září 2022 konzultaci o jejím otevření dalším subjektům
působícím v poštovním sektoru
(WPSP). V současné době jsou členy UPU pouze vlády jednotlivých
států, s tím, že přístup na zasedání
a k dokumentům či službám UPU
mají v praxi pouze určení provozovatelé poštovních služeb a vnitrostátní regulační orgány. UPU
v rámci konzultace zkoumá, zda,
jakým způsobem a v jakém rozsahu lze otevřít přístup WPSP, jimiž
jsou například internetoví obchodníci, další doručovatelé, celní organizace a zástupci zaměstnanců.
Praxi začlenění tzv. sektorových
členů uplatňuje např. právě Mezinárodní telekomunikační unie.

BEREC
• Dne 15. září 2022 uspořádal
BEREC workshop určený
k výměně zkušeností s mapováním širokopásmového připojení a prováděním článku 22
Kodexu pro elektronické komunikace (EECC). Workshop
byl pořádán s cílem umožnit
sdílení osvědčených postupů
mezi operátory a také diskutovat o případných obtížích, které se vyskytly, a jejich řešení.

KALENDÁŘ
8. 7. - 8. 10 Veřejné konzultace

ERGP k pracovnímu
programu pro příští
rok a ke střednědobé strategii do roku
2025

29. 9.

Workshop EK k poštovnímu trhu, Brusel

30. 9.

ERGP stakeholder
forum, Brusel

2. - 4. 11.

Conference
EU Secure and
Innovative Digital
Future, Praha
a online
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