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Příděl v pásmu 450 MHz může 
O2 využívat dalších 15 let 

Po dokončení přezkumu důvodů pro 
omezení počtu práv v pásmu 450 MHz 
ČTÚ dne 19. září vydal rozhodnutí 
o udělení přídělu rádiových kmitočtů 
v úseku 451,3-455,74/461,3-465,74 
MHz společnosti O2. Příděl byl 
udělen s platností od 8. února 2018 
do 7. února 2033.

Kořenovou zónu bude zatím 
chránit původní klíč

Organizace ICANN se rozhodla odložit 
výměnu kryptografického klíče v protokolu 
DNSSEC, který pomáhá chránit systém 
doménových jmen. Zjistila totiž, že významná 
část poskytovatelů na tuto změnu klíčů není 
připravena. Jejich uživatelé by se tak při 
překladu názvů mohli potýkat s problémy. 
Změna klíče kořenové zóny, plánovaná 
původně na 11. října, se proto odkládá 
předběžně na 1. čtvrtletí příštího roku.

Vodafone Pass a T-Mobile 
StreamOn

Operátoři Vodafone a T-Mobile na 
podzim spouští doplňky k datovým 
balíčkům. V jejich rámci plánují 
nezapočítávat vybrané služby do spo-
třebovaných dat v rámci základního 
datového tarifu. ČTÚ podmínkám 
těchto služeb bude věnovat pozornost, 
a to i ve vztahu k principům síťové 
neutrality. 

Hackathon veřejné správy: Propojit otevřená data veřejné správy v užitečné aplikace bylo cílem šesti desítek programátorů, kteří 
v sídle NKÚ spojili své síly. Během 24hodinového limitu vzniklo 15 projektů, které jsou volně dostupné a je možné je dále rozšiřovat.

T E L E G R A F I C K Y�

https://www.ctu.cz/oznameni-o-dokonceni-procesu-prezkumu-duvodu-pro-omezeni-poctu-prav-v-pasmu-450-mhz
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Pošta za pomačkaný 
plakát vyplatí náhradu
Uzná-li zaměstnanec pošty nárok odesílatele na náhradu škody, pak 
toto jednání podnik zavazuje i tehdy, pokud tím dotyčný zaměstnanec 
překročil pravomoc stanovenou interním předpisem. Poštovní podmínky 
navíc neupravují, které pracoviště pošty je příslušné k rozhodování 
o nárocích na náhradu škody, a odesílatel tak nemohl vědět o tom, že 
zaměstnanec pošty překročil svá oprávnění. Vyplývá to z pravomocného 
rozhodnutí ČTÚ v námitkovém řízení proti reklamaci poškozené zásilky.

Jejím obsahem byl smotaný 
papírový plakát hokejisty zaslaný 
jako doporučený balíček. Adresát si 
jej odmítl převzít s tím, že zásilka je 
poškozená. Česká pošta proto vrátila 
zásilku odesílateli a do zápisu o poško-
zení uvedla, že zásilka má poškozený 
obal, její obsah je přístupný a došlo 
i k váhovému úbytku o 30 gramů. 
Do prohlášení o náhradě škody pak 
zaměstnanec pošty uvedl: „Souhlasíme 
s Vámi požadovanou výší náhrady škody 
a částku 564,- Kč zasíláme dle Vašeho 
požadavku. Za nepříjemnosti vzniklé 
způsobenou škodou se Vám omlouváme.“

Pošta však nakonec reklamaci 
vyřídila jako nedůvodnou a požada-
vek na náhradu škody zamítla s tím, 
že zvolené balení vzhledem k povaze 
zasílaného obsahu bez dostatečného 
vnitřního zpevnění a proložení ne-
mohlo dostatečně ochránit obsah proti 
poškození při běžné manipulaci během 
přepravy. Dále pak nesouhlasila ani 
s výší náhrady škody. Domnívala se, že 
ačkoliv je plakát pomačkán, lze jej za-
tížením velkým plochým předmětem 
nebo přežehlením uvést do původního 
stavu.

Z fotodokumentace pořízené 
poštou je zřejmé promáčknutí kra-
bice po celé délce na adresní straně, 
na dvou místech pak promáčknutí 
i příčně. V době od podání do dodání 
tak prokazatelně došlo k poškození 
předmětné zásilky, a to jak vnější-
ho balení, tak i samotného obsahu. 
Váhový úbytek svědčí o utržení 
jedné lepicí části kartonové krabice. 
Takový rozsah poškození neodpovídá 
standardnímu zacházení se zásilkou 
a jejímu běžnému opotřebení během 
poštovní přepravy. Takové zacházení 
nelze považovat za zacházení, vůči 

kterému by byl odesílatel povinen 
zásilku a její obsah zabezpečit.

ČTÚ při dokazování zjistil, že 
odesílatel zvolil dostatečně pevné vnější 
balení, přičemž vzhledem k obsahu 
zásilky (plakátu smotanému do rulič-
ky) se jednalo o zcela běžný způsob 
zabezpečení. Obsah zásilky pak nebyl 
poškozen v důsledku nedostatečného 
zabalení a následného tlaku, tření nebo 
nárazu ostatních poštovních zásilek 
nebo třídění na třídících pásech, ale 
v důsledku atypického zacházení se 
zásilkou během přepravy, kdy došlo 
k promáčknutí a k utržení části karto-

nové krabice. Česká pošta je tak odpo-
vědná za poškození obsahu zásilky.

Provozovatel podle ustanovení § 13 
odst. 3 zákona o poštovních službách 
hradí škodu ve výši rozdílu mezi 
cenou, kterou měla poštovní zásilka 
v době podání a cenou poškozeného 
zásilky, přičemž je-li účelné provést 
opravu, provozovatel hradí škodu 
ve výši nákladů opravy. V posuzované 
věci však oprava plakátu není možná. 
Pomačkání, resp. vzniklé přehyby jsou 
nevratnou estetickou změnou a nelze 
je odstranit ani přežehlením nebo 
zatížením těžkým předmětem, jak 
navrhuje pošta.

Odesílatel i Česká pošta předložili 
prohlášení o náhradě škody. V doku-
mentu dodaném poštou je však text 
a podpis přeškrtán a připojen znak 
otazníku. Pošta v řízení argumentova-
la, že tiskopis prohlášení byl vyplněn 
chybně, když rozhodnutí o náhradě 
škody vydává regionálně příslušná 
organizační jednotka Doručovací 
a účelové sítě a že o přiznání náhrady 
škody se nerozhoduje na reklamační 
poště.

ČTÚ při posouzení nároku vy-
cházel z § 431 občanského zákoníku: 
„Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí 
oprávnění, podnikatele právní jednání 
zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí 
osoba o překročení nebo musela-li o něm 
vědět vzhledem k okolnostem případu.“ 
Ačkoliv zaměstnanec pošty tak nebyl 
na základě interních předpisů pověřen 
k rozhodování o nárocích na ná-
hradách škody, takového vnitřního 
omezení se nelze dovolávat vůči třetím 
osobám. Odesílatel zcela oprávněně 
předpokládal, že zaměstnanec odpůrce, 
který s ním na pobočce sepsal rekla-
mační protokol a protokol o náhradě 
škody, je osobou oprávněnou o náhra-
dě škody rozhodnout.

„POMAČKÁNÍ PLAKÁTU JE NEVRATNOU 
ESTETICKOU ZMĚNOU A NELZE JE ODSTRANIT 
ANI PŘEŽEHLENÍM NEBO ZATÍŽENÍM TĚŽKÝM 
PŘEDMĚTEM.“



T-MOBILE

T-Mobile s účinností od 1. září  
změnil všeobecné podmínky. Rozšířil 
možné způsoby uzavření smlouvy. 
Vedle osobní návštěvy na pobočce 
lze nově uzavřít smlouvu také vypl-
něním formuláře účastnické smlouvy 
na webu poskytovatele, v zákaznické 
aplikaci, nebo u stávajících zákazníků  
prostřednictvím zákaznického centra. 

V případě neudělení souhlasu 
s prolongací smlouvy na dobu urči-
tou ve lhůtě 20 dnů před uplynutím 
doby určité se smlouva podle nových 
všeobecných podmínek automaticky 
mění na dobu neurčitou. Pokud chce 
účastník přenést telefonní číslo, končí 
smlouva dnem přenesení telefonního 
čísla, nestanoví-li zákon jinak.

VODAFONE

Vodafone s účinností od 2. září  
rovněž zveřejnil nové všeobecné 
podmínky. Odráží se zde právní 
úprava maximální 30denní délky 
výpovědní doby. U zvýhodněných na-
bídek smluvní podmínky i přes změnu 
právní úpravy  nadále uvádí, že dojde 
k automatickému prodloužení, pokud 
účastníci neprojeví jinou vůli.

 

O2

O2 změnilo všeobecné podmínky 
k 15. září a ceník k 1. říjnu. Změna 
smluvních podmínek je reakcí na 
novelu zákona o elektronických komu-
nikacích. Je zde upravena výpovědní 

doba v délce trvání 30 dní od doručení 
výpovědi společnosti O2. Účastníkům, 
kteří od 1. 2. 2018 společně s výpovědí 
či žádostí o ukončení služby požádají 
O2 o přenesení telefonního čísla, bude 
služba ukončena nejpozději do 10 dnů 
od doručení žádosti. Také O2 upravilo 
pravidla pro prolongaci smlouvy, kdy 
od účastníků-spotřebitelů bude vyža-
dován aktivní souhlas s prodloužením 
smlouvy.
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17.-
19.10.

XXVII. konference 
RADIOKOMUNIKACE, 
Pardubice

18.10. BEREC Stakeholder 
Forum

20.10. ENISA pořádá 
Validation workshop 
for Baseline Security 
Measures for IoT & first 
IOTsec meeting, Haag

24.-
26.10.

Broadband World 
Forum, Berlín

29.10. lhůta pro uplatnění 
připomínek k návrhu 
opatření obecné pova-
hy, části plánu využití 
rádiového spektra č. 
PV-P/1/XX.2017-Y 
pro kmitočtové pásmo 
146–174 MHz

29.10. lhůta pro uplatnění 
připomínek k návr-
hu opatření obecné 
povahy, všeobecného 
oprávnění č. VO-R/25/
XX.2017-Y k využívání 
rádiových kmitočtů 
a k provozování 
zařízení pro sledování 
pohybu psů

9.11. odborný seminář 
Výstavba sítí elektro-
nických komunikací, 
pořádá ČAEK ve spolu-
práci s ČTÚ, Praha

10.11. výroční konference 
Otevřená data ve ve-
řejné správě 2017



K A L E N D Á Ř Operátoři 
do smluv promítají 
zákonné změny

POŠTOVNÍ SLUŽBY

V září  ČTÚ vydal jednu změ-
nu v osvědčení pro společnost 
MESSENGER a.s., která ČTÚ ozná-
mila poskytování nových poštovních 
služeb. Ve dvou případech ČTÚ 
ověřoval, zda zveřejněné podmín-
ky splňují náležitosti dle zákona 
o poštovních službách. Dále ve dvou 
případech prověřoval naplnění 
základních kvalitativních požadavků 
podle vyhlášky č. 464/2012 Sb., 
zejména pak informace o dostup-
nosti pošt či poštovních schránek, 
informací na poštovních schránkách, 
informací o otevírací době a infor-
mací dostupných na požádání nebo 
zveřejněných u pošt. Při kontrolách 
nebyla zjištěna žádná pochybení.



http://www.konferadio.cz/
http://www.konferadio.cz/
http://www.berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4505-registration-for-the-5th-berec-stakeholder-forum-is-now-open
http://www.berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/4505-registration-for-the-5th-berec-stakeholder-forum-is-now-open
https://www.enisa.europa.eu/events/validation-workshop-for-baseline-security-measures-for-iot-first-iotsec-meeting
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-world-forum-24-26-october-berlin
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-world-forum-24-26-october-berlin
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektr-89
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektr-89
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektr-89
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r25xx2017-y
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r25xx2017-y
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r25xx2017-y
http://www.caek.cz/article/detail/69
http://www.caek.cz/article/detail/69
https://opendata.gov.cz/edu:konference:2017
https://opendata.gov.cz/edu:konference:2017


…výkon komunikační činnosti 
bez oprávnění.

ČTÚ provedl čtyři kontroly s cílem 
ověřit dodržování podmínek pro výkon 
komunikační činnosti ze strany kon-
trolovaných subjektů a nezjistil žádná 
pochybení.

…dodržování podmínek 
všeobecného oprávnění 
č. VO-R/12/09.2010-12 
k využívání rádiových kmitočtů 
a provozování zařízení pro 
širokopásmový přenos dat 
v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

ČTÚ provedl celkem 21 kontrol. 

Ve všech případech zjistil závady, napří-
klad rušení meteoradaru (10×), využívání 
indoor kmitočtů vně budovy a provozo-
vání RLAN v pásmu SRD na kmitočtech 
nad 5 725 MHz. ČTÚ vyzval k odstraně-
ní nedostatků a zahajuje správní řízení. 

…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění.

ČTÚ provedl 15 kontrol zaměře-
ných zejména na využívání kmitočtů 
mimo povolená pásma a na subjekty, 
kterým skončila platnost individuálního 
oprávnění. V šesti případech se zjistilo  
využívání kmitočtů PPS po skončení 
platnosti individuálního oprávnění. 

Ve třech případech docházelo k vy-
užívání kmitočtů bez individuálního 
oprávnění, dále budou řešena ve správ-
ním řízení.

… dodržování podmínek 
individuálního oprávnění 
k využívání kmitočtů.

ČTÚ provedl kontrolu jednoho VKV 
FM vysílače, při níž zjistil překročení maxi-
málního povoleného kmitočtového zdvihu.

…zdroje rušení provozu ele-
ktronických komunikačních 
zařízení a sítí, poskytování 

ČTÚ v září zkontroloval...

(pokračování na str. 5
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1. Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 8
2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 56
3. Výkon komunikační činnosti bez oprávnění 4 0 3 3 80000
4. Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 32 21 10 14 13 330000

 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) 32 21 10 14 13 330000

5. Kontrola rádiových kmitočtů 262 1 4 10 6 146500
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 15 0 4 9 5 145500
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů 1 1 0 0 0 0

 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení 
a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

246 0 0 1 1 1000

6. 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 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0

7. Rozhodování účastnických sporů 0 2521 2418 778 1337
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 0 1 0 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 8 20 12 2

   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 2512 2391 765 1334
 d) ostatní 0 1 6 1 1

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 0 0 0 0
9. Ostatní 257 7 47 63 53 786500

CELKEM 551 29 2582 2508 778 1337 75 1343000

Tabulka 1: Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc září
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Podrobnější údaje o počtu provedených kontrol a uložených pokutách poskytují otevřená data ČTÚ.

https://data.ctu.cz/dataset/kontroly-pokuty


služeb elektronických komu-
nikací nebo provozování radio-
komunikačních služeb.

ČTÚ provedl a ukončil celkem 
246 šetření,  z toho 194 případů rušení 
televizního příjmu (včetně STA), 20 
případů rušení veřejných mobilních ko-
munikačních sítí (GSM, UMTS, LTE), 10 
případů rušení meteorologických radarů 
a pět případů rušení sítí pozemní pohybli-
vé služby. Jako zdroj rušení DVB-T byla 
v 56 případech zjištěna BTS LTE v pásmu 
800 MHz (viz následující odrážka), 
meteoradary byly rušeny v 10 přípa-
dech provozem Wi-Fi zařízení, veřejné 
mobilní sítě byly rušeny v pěti případech 
vyzařováním aktivní TV antény, ve dvou 
případech GSM opakovačem a v dalších 
dvou případech provozem Wi-Fi zařízení. 
Dále byly řešeny čtyři případy rušení 
amatérské radiokomunikační služby s na-
lezenými zdroji rušení: vedení vysokého 
napětí, ovládání výtahu, vysokofrekvenční 

zesilovač a napájecí zdroj.

…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. 

K 30. 9. bylo ve zkušebním provozu 
1021 základnových stanic, v trvalém pro-
vozu pak 14 273 stanic. V září bylo přijato 
191 hlášení na rušení příjmu zemské digi-
tální televize, BTS LTE v pásmu 800 MHz 
byly zjištěny jako zdroj rušení DVB-T 
v 56 případech. Ukončeno bylo šetření 194 
případů rušení DVB-T. Závady přijímací-
ho zařízení posluchačů byly zjištěny ve 107 
případech, ve 22 případech se nezjistilo  
žádné rušení a v osmi případech se jednalo 
o nedostatečný signál DVB-T. 

…spolupráce ČTÚ s Českou 
obchodní inspekcí. 

Kontrola u prodejců telekomunikačních 
koncových a rádiových zařízení v Mimoni 
zjistila prodej bezdrátových zvonků 
pracujících v pásmu 312 MHz až 315 MHz 
vyhrazeném v ČR pro Ministerstvo obrany. 
Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

(dokončení ze str. 4) 2 521

2 418

počet v září zahájených správních 
řízení, týkajících se účastnických 
sporů mezi osobou vykonávající 
komunikační činnost na straně jed-
né a účastníkem na straně druhé. 
Spory se týkaly peněžitého plnění 
a námitek proti vyřízení reklamace 
na vyúčtování ceny nebo na posky-
tovanou veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, které 
ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona 
o elektronických komunikacích.

počet v září vydaných rozhodnutí 
ve věci. 

Tabulka 2: Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly poštovních služeb za měsíc září
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1. Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání 0

2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání 1

3. Výkon poštovní činnosti bez oprávnění 0 0 0 0 0 0 0

4. Dodržování podmínek ZPS a dalších předpisů 4 0 1 0 1 1 7000 0

 Dodržování poštovních podmínek podle § 6 ZPS 2 0 1 0 1 1 7000 0
 Dodržování podmínek kvalitativních požadavků 
podle vyhlášky č. 464/2012 2 0 0 0 0 0 0 0

5. Rozhodování o námitkách proti vyřízení reklamace 
podle podle § 6a ZPS 0 76 25 30 3 15 12 71

6. Rozhodování o sporech podle § 37 odst. 3 písm. a) 
ZPS 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Neposkytnutí informací podle § 32 a) ZPS 0 0 0 0 0 0

8. Ostatní 2 0 12 0 4 4 11000 8

místní šetření 2 0 0 0 0 0 0 0
řízení o přestupku podle § 37a odst. 3 písm. a) 0 0 2 0 1 1 1000 1
řízení o přestupku podle § 37a odst. 1 písm. a) 0 0 2 0 0 0 0 2
řízení o přestupku podle § 37a odst. 2 písm. a) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení o přestupku podle § 37a odst. 2 písm. e) 0 0 5 0 3 3 10000 2
řízení o přestupku podle § 37a odst. 1 písm. c) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení o přestupku ostatní 0 0 1 0 0 0 0 1

CELKEM 7 0 89 25 35 3 15 12 5 18000 79
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Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E

TRHY Č. 3A
velkoobchodní služby 
s místním přístupem 
poskytovaným v pevném 
místě a trh č. 3b – 
velkoobchodní služby 
s centrálním přístupem 
poskytovaným v pevném 
místě pro výrobky pro širokou 
spotřebu

Poté, co na základě výsledků analýz 
relevantních trhů č. 3a (č. A/3a/07.2017-
3) a 3b č. A/3b/07.2017-4), zahájila Rada 
ČTÚ dne 25. srpna se společností Česká 

Sjednávání smluvních 
pokut se spotřebiteli
U smluv uzavíraných mezi operátorem a spotřebitelem mohou být 
ustanovení o smluvní pokutě platně sjednána jen tehdy, pokud jsou přímo 
na listině smlouvy, k níž spotřebitel připojuje svůj podpis.

ČTÚ se v rámci rozhodování sporů 
o peněžitá plnění často setkává s tím, že 
poskytovatelé ve svých návrzích poža-
dují kromě úhrady dlužných vyúčtování 
také poplatky či úhrady, které jsou svou 
povahou smluvními pokutami. Právo 
na úhradu těchto poplatků či úhrad 
opírají o ustanovení svých všeobecných 
podmínek, případně ceníku.

Při rozhodování těchto sporů 
správní orgán přihlíží k formálním 
požadavkům kladeným na smluvní po-
kutu právními předpisy a zvažuje, zda 
byla smluvní pokuta sjednána platně 
i s ohledem na nález Ústavního soudu 
České republiky ze dne 11. 11. 2013, 

sp. zn. I. ÚS 3512/11.
Smluvní pokuta představuje zajiš-

ťovací prostředek pro případ porušení 
smluvní povinnosti některé ze smluv-
ních stran. Ústavní soud ve svém nále-
zu, považuje ve spotřebitelských smlou-
vách za platně sjednanou jen takovou 
smluvní pokutu, která se nachází 
v tzv. těle smlouvy, nikoliv například 
ve všeobecných obchodních podmín-
kách nebo ceníku. Snahou Ústavního 
soudu bylo učinit smlouvy uzavírané se 
spotřebiteli více srozumitelné a čitel-
né, logicky řazené a přehledné i pro 
průměrného spotřebitele. Smluvní 
pokuty ve spotřebitelských smlouvách 

by tak podle názoru Ústavního soudu 
měly být uvedeny přímo na listině (či 
formuláři) smlouvy, k nimž spotřebitel 
připojuje svůj podpis.

V rámci analýzy smluvních podmí-
nek (prováděné ad hoc nebo v souvis-
losti s tzv. spotřebitelským semaforem) 
ČTÚ zjistil, že někteří poskytovatelé 
ve svých podmínkách nezohledňují 
výše uvedený nález Ústavního soudu 
a ustanovení o smluvní pokutě mají 
zapracováno do svých všeobecných 
podmínek. Není-li smluvní pokuta 
sjednána ve spotřebitelské smlouvě 
samotné (listině, kterou spotřebitel 
podepisuje), ČTÚ ve sporech o peně-
žitá plnění (vedených se spotřebiteli), 
smluvní pokutu poskytovatelům 
nepřiznává.

A N A L Ý Z Y  T R H Ů

telekomunikační infrastruktura a.s. (dále 
CETIN) správní řízení o stanovení 
podniku s významnou tržní silou, zveřejnil 
ČTÚ dne 15. září v této věci na diskusním 
místě výzvy (pro trh č. 3a a trh č. 3b) 
k uplatnění připomínek k návrhům roz-
hodnutí. Připomínky bylo možné v rámci 
veřejné konzultace uplatnit do 16. října. 

ČTÚ dne 8. září zahájil správní řízení 
s CETINem ve věci uložení povinností 
souvisejících s regulací cen na předmět-
ném relevantním trhu, a to v závislosti 
na výsledcích výše odkazované analýzy 
(č. A/3a/07.2017-3). Konkrétně hodlá ČTÚ 
v rámci správního řízení uložit povinnost 
uplatňovat maximální ceny za služby 
kolokace a nákladově orientovanou cenu 
za přístup k nenasvícenému vláknu.

Ve stejný den zahájila Rada ČTÚ 
s CETINem i správní řízení o uložení po-
vinností REM podniku s významnou tržní 
silou, a to na trhu 3a i 3b. Po vypořádání 
připomínek účastníka řízení k zahájení 
správního řízení bude následovat veřejná 
konzultace návrhů obou rozhodnutí.

TRH Č. 4

velkoobchodní služby 
s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném 
místě

Na základě výsledku analý-
zy relevantního trhu č. 4, která 
byla uveřejněna 25. srpna v částce 
11/2017 Telekomunikačního věst-
níku jako opatření obecné povahy 
č. A/4/08.2017-5, zahájila Rada ČTÚ 
dne 18. září s CETINem správní 
řízení ve věci stanovení podniku 
s významnou tržní silou. Následně 
bude zahájeno správní řízení ve věci 
uložení nápravných opatření. Dne 3. 
října zahájila Rada ČTÚ s CETINem 
správní řízení ve věci uložení povin-
ností podniku s významnou tržní silou.

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163710/soubory/art3akvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163710/soubory/art3akvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163711/soubory/art3bkvydaniverejna-sig.pdf
http://kraken.slv.cz/I.US3512/11
http://kraken.slv.cz/I.US3512/11
http://kraken.slv.cz/I.US3512/11
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-SMP-3a
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-3b
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163710/soubory/art3akvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-11-z-25-srpna-2017
https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-11-z-25-srpna-2017
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/166345/soubory/art4kvydaninavrhverejna-sig.pdf
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WIFI4EU

Evropský parlament na svém 
plenárním zasedání 12. září schválil 
návrh nařízení WiFi4EU, jehož cílem 
je rozšířit bezplatnou WiFi konektivitu 
ve veřejných prostorách. Legislativní 
usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 12. září 2017 o návrhu naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, 
pokud jde o podporu připojení k in-
ternetu v místních komunitách. Návrh 
při jmenovitém hlasování schválilo 582 
poslanců, 98 bylo proti a 9 poslanců se 
zdrželo.

VOLNÝ POHYB ÚDAJŮ

13. září ve výročním projevu 
o stavu Unie předseda Evropské 
komise Jean-Claude Juncker zmínil 
potřebu úpravy zveřejněného nového 
souboru pravidel pro volný pohyb 
jiných než osobních údajů v EU. Podle 
nových opatření spolu s již existujícími 
předpisy v oblasti osobních údajů bude 
možné uchovávat a zpracovávat jiné 
než osobní údaje v celé Unii. 

Rámec navrhuje:
 ▪ zásadu volného pohybu neosob-

ních údajů přes státní hranice
 ▪ zásadu dostupnosti údajů pro 

regulační kontrolu
 ▪ podporovat vypracování kodexů 

pro nakládání s těmito údaji

INFORMACE VEŘEJNÉHO 
SEKTORU

Evropská Komise 19. září zahájila 
veřejnou konzultaci s cílem posoudit 
provádění směrnice o informacích ve-
řejného sektoru. Zajímá se o podněty, 
jak zlepšit dostupnost a opakované pou-
žití veřejných a veřejně financovaných 
údajů, a o názory na přístup k údajům 
veřejného zájmu v držení soukromých 
subjektů. Konzultace probíhá v termínu 
od 19. září do 12. prosince.

AGENTURA EU PRO 
KYBERNETICKOU 
BEZPEČNOST

Ve stejném výročním projevu 
Jean-Claude Juncker zmínil rozsáhlý 
soubor opatření, která EU pomohou 
nastolit vysokou úroveň kybernetické 
bezpečnosti. Patří mezi ně i návrh 
na zřízení Agentury Evropské unie pro 
kybernetickou bezpečnost. 

Komise a vysoká představitelka pro 
posílení kapacit v oblasti kybernetické 
bezpečnosti EU navrhují:

 ▪ zřízení Evropského výzkum-
ného a odborného střediska 
pro kybernetickou bezpečnost 
(pilotní projekt, který má být 
zahájen v průběhu roku 2018);

 ▪ plán rychlé, operativní a jednot-
né reakce EU a členských států 
v případě rozsáhlého kyberne-
tického útoku;

 ▪ větší solidaritu mezi státy EU, 
která by umožnila poskytnout 
nouzovou podporu zasaženým 
členským státům;

 ▪ posílení kapacit kybernetické 
obrany; a

 ▪ posílení mezinárodní 
spolupráce.

ZASEDÁNÍ VÝBORU ITRE

Dne 2. října 2017 schválil výbor 
ITRE (průmysl, výzkum, energetika) 
Evropského parlamentu svá stanoviska 
k následujícím návrhům:

 ▪ Návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady, kterou se 
stanoví evropský kodex pro 
elektronické komunikace (pře-
pracované znění)

 ▪ Návrh nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o zřízení 
Sdružení evropských regulač-
ních orgánů v oblasti elektro-
nických komunikací 

 ▪ Návrh nařízení Evropského par-
lamentu a Rady o respektování 
soukromého života a ochraně 
osobních údajů v elektronic-
kých komunikacích a o zrušení 
směrnice 2002/58/ES (nařízení 
o soukromí a elektronických 
komunikacích).

ZASEDÁNÍ BEREC

Ve dnech 5. a 6. října 2017 pro-
běhlo plenární zasedání BEREC 
a IRG, v rámci nějž bylo přijato 13 
finálních dokumentů. Mimo jiné jde 
o Střednědobou strategii BEREC pro 
léta 2018-2020, Metodologii BEREC 
pro posuzování otázek síťové neutrality 
nebo Zprávu BEREC o nových způso-
bech sdílení PON.

Schváleno bylo také zahájení tří 
veřejných konzultací, do kterých je 
možné přispět prostřednictvím online 
platformy. Předmětem konzultace 
jsou:

 ▪ Zpráva analyzující dopad trhů 
obsahu a zařízení na trhy elek-
tronických komunikací

 ▪ Předběžná zpráva k monitoro-
vání pokrytí mobilními sítěmi

 ▪ Pracovní program BEREC 
na rok 2018.
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0326&language=CS&ring=A8-2017-0181#BKMD-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0326&language=CS&ring=A8-2017-0181#BKMD-12
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0326&language=CS&ring=A8-2017-0181#BKMD-12
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-495-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_cs.htm
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/press_releases/7333-press-release-berec-moves-forward-on-future-monitoring-of-mobile-and-net-neutrality-issues-and-publishes-a-statement-on-nras-competencies
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/annual_work_programmes/7310-berec-strategy-2018-2020
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/methodologies/7295-berec-net-neutrality-regulatory-assessment-methodology
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/7297-berec-report-on-the-new-forms-of-sharing-passive-optical-networks-based-on-wavelength-division-multiplexing
https://consultations.berec.europa.eu/en/page/berec
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/7319-draft-berec-report-on-the-impact-of-premium-content-on-ecs-markets-and-effect-of-devices-on-the-openness-of-the-internet-use
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/7300-draft-berec-preliminary-report-in-view-of-a-common-position-on-monitoring-mobile-coverage
http://www.berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/public_consultations/7292-draft-berec-work-programme-2018

