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VOLÁNÍ DO TELEVIZNÍCH SOUTĚŽÍ
se může značně prodražit. Více o tématu 
tzv. barevných linek na str. 3

ZMĚNY V POSTAVENÍ OSVČ 
Právní postavení podnikajících fyzických 
osob bylo posíleno novelou zákona. Str. 5

LINKA 1221 JE ZDARMA
Operátoři již neúčtují žádné poplatky za 
volání na zdravotnickou linku. Str. 6
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T E L E G R A F I C K Y�

Cena telefonního hovoru 
ani způsob jejího účtování 
nejsou regulovány. Záleží 
tedy čistě na obchodním 
rozhodnutí poskytovatele, 
kolik si bude účtovat a jakým 
způsobem.

V praxi se tak mohou spotřebi-
telé setkat s různým účtováním ho-
vorů: po celých minutách, tzn. za 
každou započatou minutu hovoru 
je účtována sjednaná cena, nebo 
v současné době u paušálních tari-
fů asi nejčastěji s tím, že za pevnou 
měsíční cenu mohou využívat tzv. 
„neomezené“ volání, nebo určitý 
počet „volných“ minut. Možných 
dalších způsobů účtování ceny 
je však celá řada, ať už například 

(pokr. na str. 2)

Telekomunikační akademie
S novým školním rokem ČTÚ opět 

spustil další ročník úspěšného projektu 
s  názvem Telekomunikační akademie, 
který pomáhá seniorům zejména v ori-
entaci na poli telekomunikací a poštov-
ních služeb. Nově je možné poptávat 
přednášky prostřednictvím webu, který 
byl od 1. října spuštěn pro veřejnost. 
Prostřednictvím online formulářů se mů-
žou hlásit jak senior centra, tak jednotliv-
ci z řad veřejnosti.

Omezený režim na ČTÚ
S ohledem na přijatá krizová opatření 

vlády ČR mají všechna pracoviště Českého 
telekomunikačního úřadu od 12. do 30. říj-
na 2020 omezený provoz pro veřejnost. 
Jednotlivá pracoviště přijímají bez omeze-
ní elektronická podání a poštovní zásilky. 
Neodkladné záležitosti je možné vyřídit 
v omezených úředních hodinách v pondě-
lí a ve středu od 8 do 13 hodin. Prosíme, 
abyste zvážili nezbytnost případné návštěvy 
Českého telekomunikačního úřadu.

Aukce 5G pokračuje
K 30. září podalo přihlášku k aukci 

kmitočtů pro 5G sítě celkem 7 ucha-
zečů. ČTÚ v zájmu zajištění řádného 
průběhu výběrového řízení v souladu 
s kapitolou 9.6 jeho Vyhlášení zveřejnil 
po otevření obdržených obálek s při-
hláškami pouze celkový počet uchaze-
čů. Informace o jednotlivých žadatelích 
budou ze strany ČTÚ zveřejněny v sou-
vislosti s informací o ukončení a výsled-
cích elektronické aukční fáze.

Tarifikace neboli způsob 
účtování telefonních hovorů 

https://akademie.ctu.cz/
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-zajemci-o-kmitocty-pro-site-5g
https://www.ctu.cz/aukce-700/vyhlaseni
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13. 7. – 
9. 11.

veřejná konzultace ke 
směrnici o poštovních 
službách

11. 11. workshop ČTÚ ke změ-
nám v pravidelném sbě-
ru dat prostřednictvím 
formulářů ART v systé-
mu Elektronického sběru 
dat (ESD)

8. 9. –  
5. 1. 21

veřejná konzultace ke 
stávající podobě pravidel 
EU pro státní podporu 
výstavby širokopásmo-
vých sítí

30. 9. – 
27. 11.

výzva k vyjádření názoru 
k návrhu nařízení dočas-
ně umožňující specifická 
opatření pro ochranu 
dětí na internetu



K A L E N D Á ŘA N A L Ý Z Y  T R H Ů

Ú Č T O V Á N Í  T E L E F O N N Í C H  H O V O R Ů

Trh č. 1 – velkoobchodní služby ukončení 
volání v jednotlivých veřejných tele-
fonních sítích poskytovaných v pevném 
místě a trh č. 2 – velkoobchodní služby 
ukončení hlasového volání v jednotlivých 
mobilních sítích

Rada ČTÚ, na základě výsledků analýz relevantních trhů č. 1 a 2, vydala 
na svém zasedání dne 1. září 2020 rozhodnutí (pro trh č. 1 a trh č. 2) o sta-
novení podniku s významnou tržní silou pro 25 společností působících na 
relevantním trhu č. 1 a čtyři společnosti působící na relevantním trhu č. 2. 
Dále vydala rozhodnutí o zrušení stanovení podniku s významnou tržní 
silou pro jednu společnost působící na relevantním trhu č. 1.

Vyjádření EK k notifikovaným návrhům CEN 1 a 2

Dne 8. října 2020 ČTÚ obdržel vyjádření Evropské komise k navrho-
vaným opatřením na relevantních trzích č. 1 a č. 2, jejichž prostřednictvím 
ČTÚ hodlá uložit nápravná opatření podnikům s významnou tržní silou 
a povinnosti související s cenovou regulací. Evropská komise k navrhova-
ným opatřením souvisejícím s regulací cen a dalším navrhovaným náprav-
ným opatřením na obou relevantních trzích neuplatnila žádné připomínky. 
ČTÚ následně podnikne nezbytné administrativní kroky vedoucí k vydání 
rozhodnutí (REM a CEN), jimiž budou podnikům s významnou tržní silou 
uvedené povinnosti uloženy.

(pokr. ze str. 1)
účtování po sekundách, což se jeví 
jako nejférovější způsob účtová-
ní (pohříchu však poskytovateli 
minimálně využívaný), účtování 
60+1 – tedy zaúčtování první mi-
nuty volání (i když by hovor trval 
kratší dobu) a  po uplynutí první 
minuty účtování po sekundách, či 
účtování po kratších nebo naopak 
po delších časových úsecích (např. 
po 30 sekundách až 2 minutách). 
Teoreticky by telefonní hovory 
mohly být účtovány i po jednot-
livých hovorech. 

Tarifikace tak může významně 
ovlivnit konečnou cenu hovoru. 
Např. hovor trvající 1,5 minuty 

s  minutovou cenou 3 Kč/minu-
tu při tarifikaci 60+1 bude stát 
4,50 Kč, při tarifikaci 60+60 bude 
stát 6 Kč. S  cenou 90 Kč/minutu 
budou rozdíly ještě větší, u tarifi-
kace 60+1 bude hovor stát 135 Kč 
a s tarifikací 60+60 až 180 Kč.

Údaje o ceně, popřípadě způ-
sob určení ceny a  způsob získá-
vání aktuálních informací o všech 
platných cenách služeb, musí být 
sjednán ve smlouvě. 

Z  hlediska způsobu účtování 
(tarifikace) je zásadní rovněž de-
finice telefonního hovoru jako ta-
kového. Voláním je myšleno každé 
navázání spojení prostřednictvím 

telefonní sítě. Ukončením spoje-
ní telefonní hovor končí a  každé 
nové volání je účtováno jako ho-
vor nový. Pokud tak poskytovatel 
služby například účtuje hovory po 
minutách a zákazník během jedné 
minuty uskuteční pět volání (byť) 
na stále stejné telefonní číslo, bude 
účtována cena 5 minut (za každý 
započatý hovor, resp. každé na-
vázané spojení), nikoli cena jedné 
minuty, během které k  uskuteč-
ňování hovorů skutečně dochází. 

ČTÚ proto spotřebitelům 
doporučuje, aby se vždy podrob-
ně seznámili s  cenou a způsobem 
účtování telefonních hovorů. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11965-Report-on-the-Application-and-Evaluation-of-the-Postal-Services-Directive/public-consultation
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12618-Regulation-enabling-temporary-continuation-of-specific-child-protection-measures-by-certain-communications-services-
https://www.ctu.cz/art-kolo-5/trh-1-fixni-terminace
https://www.ctu.cz/art-kolo-5/trh-2-mobilni-terminace
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Co znamená tzv. služba 
s vyjádřenou cenou?
Telefonní hovory se mohou řádně prodražit, když si 
nedáme pozor. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby 
se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování 
telefonního hovoru. A to zejména pokud se hodlají 
účastnit televizní soutěže po telefonu! 

Cena běžného telefonního 
hovoru se může značně lišit od 
ceny hovoru, který směřuje na 
tzv. barevné linky. Zpozornět by 
spotřebitelé měli zejména u žluté 
a  duhové kategorie. Tyto linky 
začínají číslicí 9 a jsou tzv. službou 
s vyjádřenou cenou – což zname-
ná, že je z daného telefonního čísla 
možno zjistit, kolik bude minuta 
telefonního hovoru stát. Pro tuto 
kategorii platí ceny citelně vyšší, 
než u ostatních barevných linek či 
běžných hovorů, a proto by měli 
být spotřebitelé obezřetní a  cenu 
hovoru si předem spočítat. Měli 
by také vzít v  úvahu fakt, že za 
každý jednotlivý hovor, byť sebe-
kratší, je účtována minutová sazba 
podle způsobu tarifika-
ce (pro tuto kategorii 
nejčastěji 60+60, tedy 
po celých minutách za 
každou, byť jen započa-
tou minutu), případně 
plná cena za spojení, viz 
tabulka. 

ČTÚ v nedávné době 
zaznamenal případ spo-
třebitelky, která stihla 
během jedné minuty 
uskutečnit několik vo-
lání do televizní soutěže 
na linku s  vyjádřenou 
cenou – poté, co nebyla 
přepojena do televizní-
ho studia, hovor ukon-
čila a ihned uskutečnila 

volání další. Za jednu reálnou mi-
nutu času tak uskutečnila několik 
telefonních hovorů, přičemž vždy 
došlo k zaúčtování nově započaté 
minuty volání – místo zpoplatně-
ní cenou za jednu minutu souvis-
lého hovoru tak bylo každé nově 

navázané spojení účtováno zvlášť. 
Účet za účast ve třech hodinových 
televizních soutěžích se tak bohu-
žel pro tuto spotřebitelku vyšplhal 
na několik desítek tisíc Kč! 

Zde je tedy potřeba zdůraznit 
četnost uskutečněných telefoná-
tů, neboť především ta zapříčinila 
astronomickou výši telefonního 
účtu. 

ČTÚ spotřebitelům dopo-
ručuje, aby se vždy podrobně 
seznámili s  cenou a  způsobem 
účtování telefonních hovorů, 
a prostudovali si podmínky účasti 
v  televizní soutěži, včetně prav-
děpodobnosti případné výhry. 
Na rizika spojená s účastí v tele-

vizních soutěžích a jejich obvyk-
lé nástrahy ČTÚ upozorňoval již 
v jedné z dřívějších monitorova-
cích zpráv. 

Příklady výpočtu ceny volání

Volané číslo

Využití čísla Cena v Kč 
včetně DPH

Předčíslí Způsob určení ceny 4. a 5. číslice 
určující cenu Příklad

900

4. a 5. číslice určuje 
cenu za minutu

95 900 951 234 Obchodní, 
odborné, inzertní  
a soutěžní 
služby

95 Kč/min

906 70 906 705 678 70 Kč/min

909 50 900 509 123 Zábavné služby 
pro dospělé 50 Kč/min

908
Jednorázová cena za 
spojení – 4. a 5. číslice 
určuje cenu

79 908 791 234

Služby  
s jednorázovou 
cenou využívané 
např. pro 
hlasování

79 Kč  
za spojení

976 4. a 5. číslice určuje 
cenu za minutu 95 976 951 234

Přístup k veřej-
né datové síti 
a k síti internet

95 Kč/min

V O L Á N Í  N A  T Z V .  B A R E V N É  L I N K Y

MÍSTO MINUTOVÉ SAZBY ZA SOUVISLÝ HOVOR, TAK BYLO 
KAŽDÉ NOVĚ NAVÁZANÉ SPOJENÍ ÚČTOVÁNO ZVLÁŠŤ!

https://www.ctu.cz/sites/default/files/cs/download/ochrana_spotrebitele/barevne-linky.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.3/2018/obrazky/mz-2018-03.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.3/2018/obrazky/mz-2018-03.pdf
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ČTÚ v září zkontroloval...

Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E

5 033

4 056

počet v září vydaných rozhodnutí 
ve věci, z toho 5 024 rozhodnutí 
se týkalo sporu o peněžité plnění 
(zaplacení ceny za služby).

počet v září zahájených správních 
řízení, týkajících se účastnických 
sporů mezi osobou vykonávající ko-
munikační činnost a účastníkem. Jde 
o spory o peněžitá plnění a námitky 
proti vyřízení reklamace.

…dodržování podmínek 
všeobecného oprávnění 
č. VO-R/12/12.2019-10 
k využívání rádiových 
kmitočtů a provozování 
přístrojů pro širokopásmový 
přenos dat v pásmech 
2,4 GHz až 71 GHz

ČTÚ provedl celkem 24 kon-
trol. V 18 případech byly zjištěny 
závady, zejména působení škodlivé 
interference stanicím přednostních 
radiokomunikačních služeb (mete-
orologických radarů) a využívání 
indoor kmitočtů vně budovy, které 
byly řešeny výzvou k odstranění 
zjištěných nedostatků a následně 
budou řešeny ve správních 
řízeních.
… využívání rádiových 
kmitočtů bez oprávnění

ČTÚ provedl celkem 11 kontrol 
zaměřených na využívání kmitočtů 
bez oprávnění. V pěti případech 
bylo zjištěno využívání kmitočtů 
bez individuálního oprávnění; 
případy byly předány k řešení ve 
správním řízení.

… zdroje rušení provozu 
elektronických komunikač-
ních zařízení a sítí, poskyto-
vání služeb elektronických 
komunikací nebo provozo-
vání radiokomunikačních 
služeb

ČTÚ v září ukončil celkem 100 
šetření, z toho 74 případů rušení 
televizního příjmu (a z toho 71 
případů rušení příjmu DVB-T2), 
šest případů rušení veřejných 
mobilních komunikačních sítí LTE 
a GSM, sedm případů rušení mete-
orologického radaru, tři případy 
rušení satelitního a rozhlasového 
příjmu a deset případů rušení růz-

ných zařízení (přijímač pultu PCO, 
zařízení amatérské služby, převáděč 
PPS, wifi stanice, zařízení krátkého 
dosahu apod.). Výsledkem šetření 
stížností na špatný příjem TV byla 
ve 46 případech závada zařízení 
diváka, v šesti případech se jednalo 
o vliv zastínění, odrazů nebo 
příjem v nepokryté oblasti, v devíti 
případech rušení ustalo nebo 
mělo sporadický výskyt. Dvanáct 
hlášení na rušení stornovali jejich 
podavatelé během šetření rušení. 
V jednom případě šlo o rušení TV 
příjmu vysílačem ze zahraničí. 
Jedná se o kolizi signálů vysílačů 
Jeseníky-Praděd a Kalisz-Mikstat, 
pracujících na 26. TV kanále, 
projevující se v oblasti Jesenického 
výběžku.
… zkušební provoz 
základnových stanic LTE 
v pásmu 800 MHz

K 30. 9. 2020 bylo ve zkušebním 
provozu 234 základnových stanic, 
v trvalém provozu pak 16 990 
stanic. Základnová stanice LTE 
nebyla v měsíci září zjištěna jako 
zdroj rušení TV příjmu ani v jed-
nom případě. Závady přijímacího 
zařízení televizních diváků byly 
ve třech případech zdroji rušení 
mobilních sítí.
… spolupráce ČTÚ s Českou 
obchodní inspekcí

Při kontrole se zaměřením na 
dodržování VO-R/10/12.2019-9 
k využívání rádiových kmito-
čtů a k provozování zařízení 
krátkého dosahu (signalizátory 
záběru s příposlechem) u pro-
dejce v Hustopečích nebyly 
zjištěny závady. Kontrolou 
se zaměřením na dodržování 
VO-R/12/12.2019- 10 k využívání 

POŠTOVNÍ SLUŽBY

 
 

V září došlo ke změně 
osvědčení o oznámení pod-
nikání u společnosti General 
Logistics Systems Czech 
Republic s.r.o., která ozná-
mila ukončení své podni-
katelské činnosti v oblasti 
poštovních služeb. Aktuální 
seznam všech oznámených 
provozovatelů je dostupný 
prostřednictvím vyhledávací 
databáze na webu ČTÚ.

rádiových kmitočtů a k provozo-
vání zařízení pro širokopásmový 
přenos dat (klávesnice a počítačová 
myš) u prodejce v Brně rovněž 
nebyly zjištěny závady. 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/12/12.2019-10/obrazky/vo-r12-122019-10.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/10/12.2019-9/obrazky/vo-r10-122019-9.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/12/12.2019-10/obrazky/vo-r12-122019-10.pdf
https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby
https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby
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Z M Ě N Y  P R O  P O D N I K A J Í C Í  F Y Z I C K É  O S O B Y

ČTÚ již několikrát informoval o změnách, které 
spotřebitelům přinesla novela zákona o eletronických 
komunikacích, jež nabyla účinnosti 1. 4. 2020. Změna 
právní úpravy se však dotýká i podnikajících fyzických 
osob.

Nejdůležitější ustanovení no-
vely zákona o  elektronických ko-
munikacích, jež nabyla účinnosti 
k  1.  4.  2020, byla již ČTÚ v  mi-
nulosti představena a  podrobně 
analyzována, např. v  Monitorovací 
zprávě 12/2019, případně 05/2020. 
Další, na první pohled poměr-
ně nenápadná změna, obsažená 
v § 63 odst. 13 zmíněného zákona, 
je v konečném důsledku velmi vý-
znamná pro ty koncové uživatele, 
kteří nejsou spotřebiteli, ale jsou 
podnikajícími fyzickými osobami. 
Přináší totiž významné rozšíření 
jejich právní ochrany, a  to hned 
v několika ohledech. 

Jde o  poměrně významný pře-
lom z  hlediska nahlížení na tuto 
skupinu zákazníků, kteří z právního 
hlediska ve většině případů dosud 
nebyli, na rozdíl od spotřebitelů, 

vnímáni jako slabší smluvní strana, 
jež by zasluhovala alespoň zčásti 
obdobnou právní ochranu.

Konkrétně jde např. o právo na 
odstoupení od smlouvy uzavřené 
mimo prostory obvyklé k podnikání 
nebo při použití prostředků komu-
nikace na dálku, podle § 63 odst. 9 
zákona. Doposud svědčilo právo 
odstoupit od takto uzavřené smlou-
vy ve lhůtě 14 dnů pouze spotře-

bitelům, od počátku dubna tohoto 
roku mohou toto právo využít rov-
něž podnikající fyzické osoby. 

Ustanovení § 63 odst. 9 zákona, 
podle kterého lhůta pro odstoupe-
ní spotřebitele od smlouvy nebo 
její změny uzavřené distančním 
způsobem začíná běžet dnem ná-
sledujícím po dni předání informací 
o obsahu smlouvy nebo její změny, 
sice hovoří výlučně o spotřebitelích, 
nově je ale toto pravidlo právě díky 
ustanovení § 63 odst. 13 zákona 
rozšířeno i  na podnikající fyzické 
osoby. 

O  nastupujícím trendu posílení 
právního postavení podnikajících 
fyzických osob svědčí rovněž to, 
že uvedená změna není jedinou, 
kterou ve vztahu k této skupině zá-
kazníků přinesla daná novela. Další 
ze zásadních změn je skutečnost, 

že i  tento okruh zákazníků má dle 
§ 63 odst. 1 písm. p) zákona právo na 
ukončení smlouvy na dobu určitou 
bez sankce. Výjimkou, kdy sankce 
může být požadována, je stejně jako 
u  spotřebitelů případ, kdy smlouva 
skončí do 3 měsíců od jejího uza-
vření. Sankce (smluvní pokuta) pak 
nesmí být vyšší než jedna dvacetina 
součtu měsíčních paušálů zbývají-
cích do konce sjednané doby trvá-

ní smlouvy nebo jedna dvacetina 
součtu minimálních sjednaných 
měsíčních plnění zbývajících do 
konce sjednané doby trvání smlou-
vy, přičemž výše úhrady se počítá 
z  částky placené v  průběhu trvání 
smlouvy, a  pokud je poskytována 
sleva oproti ceníkové ceně, nelze 
určit výši úhrady z ceníkové ceny.

Nově rovněž platí, že na pod-
nikající fyzické osoby se vztahuje 
i  ustanovení § 63 odst. 7 zákona, 
upravující maximální délku smlou-
vy uzavřené na dobu určitou, tj. ani 
doba jejich smluvního vztahu nesmí 
při prvním uzavření smlouvy pře-
kročit 24 měsíců.

Poskytovatelé mají taktéž od 
dubna tohoto roku i vůči podnika-
jícím fyzickým osobám povinnost 
(dle § 63 odst. 10 zákona) informo-
vat je zákonem stanoveným způso-
bem nejdříve 3 měsíce a nejpozději 
1 měsíc před uplynutím účinnosti 
smlouvy na dobu určitou o blížícím 
se ukončení takové smlouvy, včetně 
poskytnutí informací o možnostech 
prodloužení smluvního vztahu. 

I pro podnikající fyzic-
ké osoby přitom platí, 
že pokud neudělí svůj 
prokazatelný souhlas 

s  prodloužením smlouvy na dobu 
určitou, přechází smlouva ve smlou-
vu na dobu neurčitou.

Podnikající fyzické osoby se tak-
též mohou nově opírat o ustanovení 
§ 63 odst. 11 zákona, jež jim garan-
tuje právo vypovědět účastnickou 
smlouvu na dobu určitou za podmí-
nek, které zákon stanoví pro ukon-
čování smluv na dobu neurčitou.

Novela zákona přinesla změny 
i pro podnikající fyzické osoby

„OBSAH NOVELY ZÁKONA SVĚDČÍ O NASTUPUJÍCÍM TRENDU 
POSÍLENÍ PRÁVNÍHO POSTAVENÍ PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB.“

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.12/2019/obrazky/mz-2019-12.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2020/obrazky/mz-2020-5fin.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-13
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-1-p
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-10
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-11


S P R Á V A  R Á D I O V É H O  S P E K T R A 

Z M Ě N Y  S M L U V N Í C H  P O D M Í N E K  A  C E N Í K Ů

O 2

Společnost O2 vydala 
nové ceníky základních i vo-
litelných služeb s  účinností 
od 1.  10.  2020, kterými již 
s  účinností od 1. 1.  2021 
reaguje na vydání nove-
ly všeobecného oprávnění 
č. VO-S/1/08.2020-9 a upra-
vuje specifikace parametrů 
datového připojení dle této 
novely. 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

V  souladu s  Technickým 
plánem přechodu na DVB-T2 
pokračovalo v  září vypínání 
vysílačů vysílacích sítí č. 2, 3 
a  4  (DVB-T) a  přechodových 
vysílacích sítí č. 11, 12 a  13 
(DVB-T2). V  návaznosti na 
toto vypínání byly současně 
spuštěny vysílače DVB-T2 vy-
sílacích sítí č. 21, 22 a 23 (České 
Radiokomunikace a.s.) a  24 
(Digital Broadcasting s.r.o.). 

V  regionální síti 12 (Czech 
Digital Group, a.s. – vysílač 
Praha-Žižkov) bylo ukonče-
no vysílání programu Prima 
a  spuštěny programy Óčko 
Expres (SID 0x403) a  Óčko 
Black (SID 0x407).
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T E S C O  M O B I L E

Společnost Tesco mobile 
zveřejnila nové všeobecné pod-
mínky a  ceník s  účinností od 
1.  11.  2020. Změna se dotkne 
možnosti využívání spárované 
platební karty. Dále dojde ke sní-
žení poplatku za vrácení zůstatku 
kreditu po přenesení telefonního 
čísla k jinému poskytovateli slu-
žeb elektronických komunikací, 
a to ze 198 kč na 99 Kč.

C O V I D - 1 9

Z  důvodu pandemie viru 
COVID-19 byla zřízena infor-
mační linka 1221 Hygienické 
služby České republiky. Linka 
slouží pro dotazy souvisejí-
cí s   andemií COVID-19 a  je 
nově u  všech poskytovatelů 
služeb elektronických komu-
nikací bezplatná. V provozu je 
každý všední den od 8:00 do 
19:00 hodin a o víkendech od 
9:00 do 16:30 hodin.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ DAB

17. září bylo spuštěno 10 
nových vysílačů v  digitál-
ním rozhlasovém multiplexu 
Českého rozhlasu (Multiplex 
ČRo DAB+), vysílajících na 
kmitočtových blocích 12C, 
12D. Jedná se o  stanoviště 
Votice-Mezivrata, Jihlava-
Javořice, Pardubice-Krásné, 
Jeseník-Praděd, Znojmo-
Kuchařovice, Liberec-Ještěd, 
Třinec-Javorový, Valašské 
Meziříčí – Radhošť, Sušice-
Svatobor, Příbram-Hvězdárna. 
Vysílací výkony je možno najít 
na webu Českého telekomuni-
kačního úřadu.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ VKV

21. září byl spuštěn nový 
VKV vysílač Českého rozhla-
su Písek 106,0 MHz (program 
ČRo Plus; ERP 20 dBW).

ZPŘÍSTUPNĚNÍ PÁSMA 
26 GHZ

Rada ČTÚ na svém jedná-
ní 13.  října schválila novou část 
plánu využití rádiového spekt-
ra pro pásmo 24,25–27,5  GHz 
(PV-P/2/10.2020-10). V něm 
stanovila základní technické 
podmínky a  způsob autorizace 
prvního pásma milimetrových 
vln určeného pro sítě 5G, což 
je nezbytná podmínka pro ově-
ření příležitostí jeho budoucího 
komerčního využití. Na zákla-
dě výsledků veřejné konzultace 
Rada úsek pásma o šířce 1 GHz 
zpřístupnila prozatím k  vyu-
žití na základě individuálního 
oprávnění k  experimentálnímu 
provozu. 

ČTÚ v průběhu prvního po-
loletí roku 2021 vyhodnotí stav 
připravenosti zařízení pro 5G 
v tomto pásmu, poptávku po 
nových službách, i další vývoj 
evropské diskuse k podmín-
kám synchronizace sítí v  tomto 
pásmu.

https://www.o2.cz/file_conver/616483
https://www.o2.cz/file_conver/616485
https://www.o2.cz/file_conver/616485
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://tescomobile.cz/wp-content/uploads/2020/09/VP_listopad.pdf
https://tescomobile.cz/wp-content/uploads/2020/09/VP_listopad.pdf
https://tescomobile.cz/wp-content/uploads/2020/09/Cenik-listopad.pdf
https://digi.ctu.cz/dtv/
https://digi.ctu.cz/dtv/
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-vydani-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spektra-c-pv-p2102020-10-pro
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T E L E K O M U N I K A Č N Í  R E G U L A C E  V  E U 

EVROPSKÁ KOMISE

Dne 21. září bylo zveřejněno do-
poručení Komise (EU) 2020/1307 ze 
dne 18. září 2020 o společném souboru 
nástrojů Unie ke snížení nákladů na 
zavedení sítí s  velmi vysokou kapaci-
tou a zajištění včasného přístupu k rá-
diovému spektru 5G příznivému pro 
investice v  zájmu posílení konektivity 
na podporu hospodářského oživení po 
krizi COVID-19 v Unii. Členské stá-
ty mají společně vytvořit tzv. toolbox, 
který bude vycházet z osvědčených po-
stupů v jednotlivých zemích. Stanoven 
je také harmonogram pro jeho využití 
a pro informování Evropské komise. 

Dne 10. září 2020 zveřejnila 
Evropská komise návrh nařízení o do-
časné odchylce od některých ustano-
vení směrnice Evropského parlamentu 
a  Rady 2002/58/ES (ePrivacy), pokud 
jde o  používání technologií poskyto-
vateli interpersonálních komunikač-
ních služeb nezávislých na číslech ke 
zpracování osobních a jiných údajů pro 
účely boje proti pohlavnímu zneužívá-
ní dětí na internetu. S účinností nového 
kodexu elektronických komunikací od 
21. prosince 2020, budou přidány do 
působnosti současné směrnice ePriva-
cy některé komunikační služby po-
skytované prostřednictvím internetu. 
Tato směrnice však neobsahuje právní 
základ, který by dovoloval provozo-

vatelům těchto komunikačních služeb 
vyvíjet aktivity (zpracovávat obsah 
a  provozní údaje) za účelem ochrany 
dětí na internetu. Nařízení o  dočasné 
odchylce proto představuje způsob, jak 
umožnit těmto poskytovatelům komu-
nikačních služeb jejich dosavadní čin-
nost směřující k odhalování sexuálního 
zneužívání dětí prostřednictvím inter-
netu, včetně odstraňování takto škod-
livého obsahu. EK zároveň požádala 
o vyjádření názorů k tomuto návrhu.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Měsíc říjen je Evropským měsí-
cem kybernetické bezpečnosti. V  EU 
bude, jako každoročně, probíhat osvě-
tová kampaň, která má za cíl zvýšit 
povědomí o  hrozbách kybernetické 
bezpečnosti, propagovat důležitost ky-
bernetické bezpečnosti u občanů a or-
ganizací a poskytnout vodítka k jejímu 
zajištění.

Členské státy EU a  Agentura 
Evropské unie pro kybernetickou bez-
pečnost (ENISA) provedly dne 29. září 
test, během kterého si vyzkoušely, jak 
jsou schopni spolupracovat v  případě 
kybernetických útoků. Jedná se o jeden 
z klíčových kroků pro vytvoření kon-
krétních postupů v případě takové udá-
losti, zaměřených především na sdílení 
informací a společnou reakci na útoky. 
Cvičení organizované Nizozemskem 
navazuje na doporučení Komise 
2017/1584 o  koordinované reakci na 
rozsáhlé kybernetické bezpečnostní in-
cidenty a krize. Kromě toho byla také 
spuštěna styčná síť pro kybernetické 
krize (CyCLONe), která se zaměří prá-
vě na spolupráci mezi členskými státy 
v případě kybernetických útoků.

BEREC 

Dne 8. září uveřejnil BEREC svůj 
příspěvek do veřejné konzultace EK 

k záměru představit legislativu upravu-
jící komplexně pravidla pro poskyto-
vání digitálních služeb (Digital Serices 
Act, DSA).

Ve dnech 1. – 2. října proběhlo 
44.  plenární zasedání BEREC. Na za-
sedání bylo zvoleno vedení BEREC na 
příští období. Předsedkyní na rok 2022 
byla zvolena Annemarie Sipkes (ACM, 
NL).

Na jednání byly schváleny následu-
jící dokumenty k uveřejnění:

• BoR(20)155 – Aktualizované 
pokyny BEREC k  meziná-
rodní komunikaci v  rámci EU 
a  zpráva o  výsledcích veřejné 
konzultace 

• BoR(20)156  – 1. srovnávací 
zpráva o mezinárodní komuni-
kaci v rámci EU 

• BoR(20)157 – 25. srovnáva-
cí zpráva o  mezinárodním 
roamingu 

• BoR(20)158 – Souhrnná zprá-
va o  expertním workshopu 
s  OECD kvalitě (QoS a  QoE) 
komunikačních sítí a služeb 

• BoR(20)165 – Pokyny BEREC 
k sítím s velmi vysokou kapaci-
tou (VHCN) a zpráva o výsled-
cích veřejné konzultace 

• BoR(20)166 – Zpráva BEREC 
o  implementaci nařízení (EU) 
2015/2120 a  pokynů BEREC 
k otevřenému internetu 

• BoR(20)169 – Příspěvek 
BEREC do veřejné konzul-
tace EK k  revizi doporučení 
o přístupu 

Další dokumenty schválené pro 
veřejnou konzultaci:

• BoR(20) 163 – Návrh pracov-
ního programu BEREC na rok 
2021

• BoR(20) 168 – Návrh Pokynů 
BEREC k  mapování budování 
sítí, 2. fáze 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1307&from=CS
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10682-2020-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10682-2020-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10682-2020-INIT/cs/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10682-2020-INIT/cs/pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12618-Regulation-enabling-temporary-continuation-of-specific-child-protection-measures-by-certain-communications-services-
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/think-u-click-european-cybersecurity-month-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/think-u-click-european-cybersecurity-month-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-test-their-ability-cooperate-event-cyber-attacks
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1584&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1584&from=CS
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/blue-olex-2020-the-european-union-member-states-launch-the-cyber-crisis-liaison-organisation-network-cyclone/
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/press_releases/9414-press-release-berec-recommends-an-ex-ante-regulatory-framework-for-digital-platforms-with-significant-intermediation-power
https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/7641-join-us-virtually-for-the-berec-public-debriefing-on-6-october-2020
https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/7650-annemarie-sipkes-the-newly-elected-berec-chair-2022
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9442-updated-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9441-intra-eu-communications-berec-benchmark-data-report-april-2019-8211-march-2020
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9443-international-roaming-berec-benchmark-data-report-october-2019-march-2020-2nd-western-balkan-roaming-report
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9437-summary-report-on-the-joint-oecd-and-berec8217s-webinars-on-improving-customer-experience-of-electronic-communication-services-through-qos-and-qoe
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9439-berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9440-berec-report-on-the-implementation-of-regulation-eu-20152120-and-berec-net-neutrality-guidelines
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9444-berec-response-to-the-targeted-consultation-on-the-revision-of-the-commission8217s-access-recommendations
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/annual_work_programmes/9446-draft-berec-work-programme-2021
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9445-draft-berec-guidelines-on-geographical-surveys-of-network-deployments
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