
MONITOROVACÍ 
ZPRÁVA

KONTROLA DODÁVÁNÍ
zásilek v režimu D+1 zjistila 
nedostatky u 18 provozoven. Str. 5

ČTÚ EVIDUJE NÁRŮST STÍŽNOSTÍ
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T E L E G R A F I C K Y�
Dokončení přechodu na DVB-T2

V  České republice byl ke konci 
října v  souladu s  nařízením vlády 
o  Technickém plánu přechodu na 
standard DVB-T2 úspěšně do-
končen přechod na nový standard 
zemského digitálního televizního 
vysílání DVB-T2/HEVC a tím byl 
naplněn harmonizační záměr EU 
na uvolnění pásma 700 MHz pro 
mobilní širokopásmové sítě. Více 
k tomuto tématu na str. 3 a 4.

Setkání se sektorem
V pondělí 23. listopadu probě-

hl odložený workshop s operátory 
a asociacemi ohledně srovnávacího 
nástroje a připravované vyhlášky 
o předávání údajů. Setkání Úřadu 
s operátory budou probíhat i v dal-
ších měsících, a to na témata jako 
např. kvalita služby, transpoziční 
novela zákona o elektronických 
komunikacích a elektronický sběr 
dat (ESD).

T-Mobile spustil 5G síť
V červnu oznámil spuštění komerč-

ního provozu sítě 5G operátor O2, 
v říjnu spustil 5G Vodafone a od listo-
padu se přidal i operátor T-Mobile. Ten 
spustil síť páté generace v širším centru 
Prahy a  Brna, do konce roku plánuje 
vybudovat 335 základnových stanic. 
T-Mobile spouští 5G síť na frekven-
cích využívaných v současnosti pro 3G 
a LTE, s dynamickým sdílením spektra 
mezi LTE a 5G, na frekvenci 2100MHz  
a 1800MHz.

První smlouva nemůže být uzavřena 
na déle než 24 měsíců

Rozsudek Městského sou-
du v Praze ze dne 13.10.2020 
potvrdil výklad § 63 odst. 7 
zákona o elektronických ko-
munikacích zastávaný ČTÚ, 
podle kterého nesmí být první 
smlouva se spotřebitelem pro 
službu pro přístup k internetu 
uzavřena na dobu určitou del-
ší než 24 měsíců.

V listopadu 2018 potvrdil tehdejší 
předseda Rady ČTÚ prvostupňové 
rozhodnutí, kterým byla nejmeno-
vaná společnost sídlící ve Zlínském 
kraji shledána vinnou ze spáchání 
správního deliktu, kterého se dopus-
tila tím, že uzavřela se spotřebiteli 
první smlouvy pro službu elektro-
nických komunikací (službu pro 
přístup k internetu) na dobu určitou, 
kdy doba trvání smluv byla stanove-
na na dobu delší než 24 měsíců.

Společnost nezpochybnila, že 
uzavřela první smlouvy se spotře-
biteli na dobu delší 24 měsíců. Své 
jednání však hájila tím, že usta-
novení § 63 odst. 7 zákona část 
za středníkem stanovuje „výjim-
ku z ustanovení celého odstavce“ 
a  umožňuje tak uzavření první 

smlouvy na dobu delší 24 měsíců 
v případě, kdy o  uzavření takové 
smlouvy uživatel požádá. Dále na-
mítala, že případné nejasnosti v zá-
konné úpravě nemohou jít k její 
tíži a nemůže jí být uložena pokuta 
za delikt, který není v zákoně zcela 
jasně a srozumitelně popsán. 

§ 63 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích:
V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační 
síti uzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu určitou, nesmí tato doba 
při prvním uzavření smlouvy pro danou službu elektronických komunikací 
přesáhnout 24 měsíců. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou 
službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné 
komunikační síti je povinen umožnit uživateli uzavření smlouvy i na dobu 
nejvýše 12 měsíců; tím není vyloučena možnost uzavření smlouvy na 
delší dobu v případě, že o to uživatel požádá.

(pokr. na str. 2)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/679512-O2_jako_prvni_operator_spousti_komercni_provoz_siti_5G.html
https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/o-spolecnosti/pro-media/tiskove-zpravy/detail/siti-5g-pokryje-vodafone-rovnou-5-mest-zakaznici-s/
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-spousti-5g-sit-a-do-konce-roku-pokryje-ctvrtinu-populace-prahy-a-brna.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63-7
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A N A L Ý Z Y  T R H Ů  A  R E G U L A C E

Z  R O Z H O D O V A C Í  P R A X E

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

ČTÚ dokončil začátkem listopadu 2020 správní řízení ve věci 
uložení, případně zrušení povinností a povinností souvisejících 
s  regulací cen na relevantních trzích č. 1 a  2 (fixní a  mobilní 
terminace). Na relevantním trhu č. 1 vydal 25 rozhodnutí o ulo-
žení povinností a  25 rozhodnutí o  ceně podnikům s  význam-
nou tržní silou. V rámci rozhodnutí o uložení nedošlo ke změně 
v  rozsahu povinností, nově byly povinnosti uloženy 4  subjek-
tům na trhu č. 1, na stejném trhu došlo v  jednom případě ke 

zrušení dosavadních povinností. V  rámci rozhodnutí o  ceně ČTÚ stanovil maximální re-
gulovanou cenu za terminaci ve výši 0,033 Kč bez DPH/min., a  jedno rozhodnutí o ceně, 
kterým dotčenému subjektu zrušil dříve uloženou cenovou regulaci. Na relevantním trhu č. 2 
pak ČTÚ vydal 4 rozhodnutí o uložení povinností a 4 rozhodnutí o ceně podnikům s vý-
znamnou tržní silou. V rámci rozhodnutí o uložení nedošlo ke změně v rozsahu povinností. 
V rámci rozhodnutí o ceně ČTÚ stanovil maximální regulovanou cenu za terminaci ve výši  
0,248 Kč bez DPH/min. V průběhu příštího roku pak budou tyto regulované ceny nahra-
zeny sazbami, které do konce roku 2020 vydá Evropská komise v souladu s čl. 75 směrnice 
2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace. Všechna zmíně-
ná rozhodnutí jsou dostupná zde pro relevantní trh č. 1 a zde pro relevantní trh č. 2.

Podle rozhodnutí ČTÚ ovšem 
jazykový výklad příslušného pa-
ragrafu zákona nevzbuzuje žád-
né pochybnosti, když s ohledem 
na pravidla pravopisu je zcela 
nepochybné, že část druhé věty 
za středníkem se vztahuje pouze 
k části druhé věty před střední-
kem a nelze ji vztáhnout i na větu 
první. Takový výklad ostatně 
splňuje i  požadavky vytyčené 
směrnicí EU 2009/136/ES o uni-
verzální službě. 

Předseda Rady ČTÚ vycházel 
z  jazykového výkladu předmět-
ného ustanovení zákona dopl-
něného výkladem směřujícím 
k objasnění smyslu a účelu nor-
my, přičemž dospěl k závěru, že 
se společnost správního deliktu 
dopustila a  potvrdil i  uloženou 
pokutu. 

Společnost rozhodnutí ČTÚ 
následně napadla správní žalo-
bou, kterou Městský soud v Praze 
zamítl a  napadené rozhodnutí 
ČTÚ potvrdil, neboť se s ním 
i  s  jeho odůvodněním ztotožnil. 
Argument žalobkyně (společnos-
ti), že směrnice o univerzální služ-
bě nezakazuje stranám smlouvy 
sjednat si odlišnou úpravu, neob-
stál. ČTÚ dostál své povinnosti 
vyložit příslušná ustanovení zá-

kona o  elektronických komuni-
kacích eurokonformním způso-
bem, když právě výklad obsažený 
v  citovaném rozhodnutí splňuje 
požadavky vytýčené směrnicí 
o  universální službě. Podle této 
směrnice nesmějí smlouvy uza-
vřené mezi podnikateli a spotře-
biteli stanovit počáteční smluvní 
období přesahující 24 měsíců 
bez ohledu na to, zda některá ze 
smluvních stran navrhne sjednání 
doby trvání smlouvy delší.

ČTÚ tedy upozorňuje, že  
bude i  nadále nahlížet na uzaví-
rání prvních smluv pro služby 
elektronických komunikací na 
dobu určitou s dobou trvání delší 
než 24 měsíců jako na protiprávní 
jednání, které bude postihováno 
v souladu se zákonem.

(pokr. ze str. 1)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=CS
https://www.ctu.cz/art-kolo-5/trh-1-fixni-terminace
https://www.ctu.cz/art-kolo-5/trh-2-mobilni-terminace
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&from=CS
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S P R Á V A  R Á D I O V É H O  S P E K T R A 

PŘECHOD NA DVB-T2

V souladu s Technickým plánem 
přechodu na DVB-T2 (TPP) po-
kračovalo v říjnu vypínání vysílačů 
vysílacích sítí č. 2, 3 a 4 (DVB-T) 
a přechodových vysílacích sítí č. 12 
a  13 (DVB-T2). V  návaznosti na 
toto vypínání byly současně spuště-
ny vysílače DVB-T2 vysílacích sítí 
č. 22 a 23 (České Radiokomunikace 
a.s.) a  č. 24 (Digital Broadcasting 
s.r.o.).

Multiplex 24 ke dni 19. říj-
na 2020 vysílá z 90 lokalit a dosá-
hl pokrytí 91,3 % území a 96,5 % 
obyvatel ČR.

Proces přechodu na DVB-T2 
byl úspěšně dokončen na konci 
října vypnutím posledního vysí-
lače velkého výkonu v  systému 
DVB-T, čímž bylo naplněno zmí-
něné nařízení vlády č. 199/2018 Sb. 
Tento technický plán přechodu, 
obsahující nové kmitočtové kanály 
pro DVB-T2 vysílače, ukončení 
provozu souběžných vysílacích sítí 
a termíny přepnutí stávajících vysí-
lačů DVB-T do nového standardu, 
detailně připravil Český telekomu-
nikační Úřad.

Návrhu předcházel velmi složi-
tý dlouhodobý mezinárodní kmi-
točtový koordinační proces, v jehož 
průběhu se ČTÚ aktivně podílel na 
řadě mezinárodních koordinačních 

jednání, která vyústila v návrh no-
vého kmitočtového plánu, který 
odsouhlasily všechny sousední ad-
ministrace. Nový plán respektující 
ztrátu pásma 700 MHz uvolněného 
pro mobilní službu nahradil plán 
Ženeva, 2006 a  umožnil takový 
návrh TPP, který ve svém důsledku 
stávajícím celoplošným provozo-
vatelům zachoval možnost vysílání 

ČISTÉ NÁKLADY Z POSKYTOVÁNÍ 
UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

ČTÚ vydal dne 26. října 2020 rozhodnutí o čistých ná-
kladech za rok 2019 ve výši 25 548 613,83 Kč a sta-
novil, že čisté náklady představují pro poskytovatele 
univerzální služby, společnost O2, neúnosnou zátěž. 
Tyto čisté náklady vznikly v roce 2019 v souvislosti 
s poskytováním dílčích služeb univerzální služby, a to 
služby veřejných telefonních automatů (v obcích do 
499 obyvatel a na vybraných stanovištích v obcích do 
4 999 obyvatel) a prodeje speciálně vybavených te-
lekomunikačních koncových zařízení. Společnost O2 
předložila žádost o úhradu dne 23. července 2020 
ve výši 25 553 251,35 Kč. ČTÚ ověřoval předložený 
výpočet jak na základě dokumentů, které byly sou-
částí žádosti, tak na základě dodatečně vyžádaných 
dokladů z účetní evidence. Zjištěné nedostatky opra-
vila společnost O2 v novém výpočtu. Úhrada čistých 
nákladů bude provedena ze státního rozpočtu pro-
střednictvím ČTÚ. S ohledem na výsledek přezkumu 
povinnosti poskytovat dílčí službu veřejných telefon-
ních automatů nebo jiných obdobných technických 
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné 
telefonní službě podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona 
o elektronických komunikacích již v roce 2021 nebu-
de tato služba uložena jako povinná v rámci univer-
zální služby. Výsledky přezkumu včetně vypořádání 
připomínek záměru o neuložení této dílčí služby lze 
nalézt zde.

ZVLÁŠTNÍ CENY

ČTÚ vydal 29. října 2020 rozhodnutí o úhradě ztrá-
ty z poskytování zvláštních cen za rok 2019 ve výši 
67 788 436,65 Kč. Společnost O2 předložila žádost 
o úhradu ztráty ve výši 67 863 789,28 Kč dne 23. čer-
vence 2020. ČTÚ ověřoval, zda předložený výpočet 
odpovídá nařízení vlády č. 109/2008 Sb., v platném 
znění, a zda ztráta vznikla pouze poskytováním slev 
zdravotně postiženým osobám, které jsou vymezeny 
v zákoně o elektronických komunikacích. Nápravu zjiš-
těných nedostatků provedla společnost O2 v oprave-
ném výpočtu. Úhrada ztráty z poskytování zvláštních 
cen bude uhrazena ze státního rozpočtu prostřednic-
tvím ČTÚ.

SPECIÁLNÍ KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ 

Dne 20. října 2020 zahájil ČTÚ s ohledem 
na konec platnosti a účinnosti rozhodnutí 
čj. ČTÚ-64 180/2017-610/XI. vyř. přezkum důvodů, 
na jejichž základě je v rámci univerzální služby ulo-
žena povinnost poskytovat dílčí službu přístup zdra-
votně postižených osob k veřejně dostupné telefon-
ní službě, k informační službě o telefonních číslech 
a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, 
který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména 
prostřednictvím speciálně vybavených telekomuni-
kačních koncových zařízení podle § 38 odst. 2 písm. f) 
zákona o elektronických komunikacích.

U N I V E R Z Á L N Í  S L U Ž B A

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-199
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p38-2-e
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p38-2-e
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-neulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-dilci
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-109
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-prezkumu-duvodu-na-jejichz-zaklade-je-v-ramci-univerzalni-sluzby-ulozena-7
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-poskytovat-v-ramci-univerzalni-sluzby-dilci-sluzbu/obrazky/rozhodnutiskzfinal.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p38-2-f
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p38-2-f
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S P R Á V A  R Á D I O V É H O  S P E K T R A 

V nedávné době proběhla kontrola promítnutí změn, které 
přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, do 
smluvních podmínek operátorů. Nejčastějšími nedostatky 
bylo nepromítnutí snížení výše úhrady za předčasné ukončení 
smlouvy na dobu určitou

Již v předešlých monitorovacích 
zprávách ČTÚ představil nejzásad-
nější změny, jež s sebou přinesla vý-
znamná novela zákona o elektronic-
kých komunikacích č. 311/2019 Sb. 
účinná ode dne 1. 4. 2020. V rámci 
své úřední činnosti ČTÚ pochopi-
telně monitoruje, jakým způsobem 
(a  zda vůbec) poskytovatelé služeb 
elektronických komunikacích tato 
nová pravidla zapracovali do svých 
smluvních podmínek.

V  této souvislosti provedl ČTÚ 
v nedávné době kontrolu smluvních 
podmínek vybraných poskytovatelů 
služeb elektronických komunikací. 
Kontrolováni byly tři hlavní po-
skytovatelé služeb elektronických 
komunikací a 27 vybraných virtuál-
ních operátorů využívajících přístu-
povou mobilní síť těchto tří největ-
ších operátorů.

Stěžejními oblastmi, na které se 
ČTÚ při své kontrole zaměřil, byly 
instituty uvedenou novelou nejvíce 
ovlivněné, tedy otázka přenositel-
nosti telefonních čísel, ukončení 
smlouvy na dobu určitou před uply-
nutím sjednané doby trvání, a  dále 
pak rozšíření aplikace stávajících 
ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích kromě spotřebite-
lů i  na podnikající fyzické osoby 
(k  těmto ustanovením blíže říjnová 
monitorovací zpráva ČTÚ).

Pokud se jedná o  úpravu pod-
mínek přenositelnosti telefonních 
čísel, byly shledány pouze dílčí 
nedostatky. U  některých menších 
poskytovatelů bylo zjištěno, že stále 
zpoplatňují přenos telefonního čísla, 
někteří poskytovatelé pak do svých 
smluvních podmínek nezapraco-
vali nově zavedený institut „one 

stop shop“ umožňující účastníkovi 
požádat o  vyřízení veškerých ne-
zbytných náležitostí souvisejících 
s  přenosem telefonního čísla přejí-
majícího poskytovatele.

Poměrně zásadní změna, týkající 
se snížení výše úhrady za předčasné 
ukončení smlouvy na dobu určitou, 
nebyla promítnuta do smluvních 
podmínek více než poloviny kont-
rolovaných subjektů. 

Ani příslušná ustanovení zákona 
o  elektronických komunikacích, 
která nově přiznávají podnikajícím 
fyzickým osobám totožné právní 
postavení jako spotřebitelům, nebyla 
ve všech případech kontrolovanými 
poskytovateli do smluvních podmí-
nek zapracována. Kupříkladu opráv-
nění odstoupit od smlouvy uzavřené 
distančním způsobem v  zákonem 
stanovené lhůtě nebylo řádně upra-
veno u poloviny těchto subjektů.

V  případě zjištěných nedostatků 
bude ČTÚ zahajovat přestupková 
řízení spojená s  řízením o  ulože-
ní povinnosti ke změně smluvních 
podmínek.

ČTÚ odhalil nedostatky v aktualizaci 
smluvních podmínek operátorů

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

DVB-T2 ve stejném rozsahu, jaký 
měli v  DVB-T. Proces probíhal 
podle vládou schválené Strategie 
přechodu, navržené Koordinační 
expertní skupinou MPO. Byl vy-
pracován dokument „Strategie 
rozvoje zemského digitálního tele-
vizního vysílání“, který zahrnoval 
jak problematiku sestavení sítí pro 
souběžný provoz (přechodové sítě 
DVB-T2), tak zahajování provozu 
nových finálních sítí DVB-T2.

Klíčovou roli v  rámci tohoto 
procesu sehrál, kromě operátorů 
stávajících vysílacích sítí, provo-
zovatel veřejnoprávního vysílání.

Tento proces, jehož finál-
ní část byla zahájena v  listopadu 
2019 vypnutím prvních vysílačů 

DVB-T v  Praze, byl implemen-
tací Rozhodnutí Evropského par-
lamentu a  Rady 2017/899, které 
zavázalo členské státy uvolnit kmi-
točtové pásmo „700 MHz“ ve pro-
spěch mobilních širokopásmových 
sítí do 30. června 2020. Úspěšný 
přechod na nový, technologicky 
vyspělejší a  kmitočtově efektiv-
nější standard DVB-T2/HEVC 
tak (se zpožděním způsobeným 
pandemií Covid) zajistil zachování 
stávajícího rozsahu a  dostupnosti 
jediné bezplatné platformy příjmu 
televizního vysílání (diváci díky 
DVB-T2/HEVC i  nadále mají 
všechny nejsledovanější televiz-
ní programy zdarma a  zpravidla 
v lepším rozlišení) do roku 2030.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ VKV

19. října byl spuštěny nové FM 
vysílače Českého rozhlasu Nový 
Bor (96,5 MHz, program ČRo 
Plus a  104,9 MHz, program ČRo 
Region Liberec). 

V  říjnu bylo ukončeno vysílání 
programu Hitrádio City 89,2 MHz 
ze stanoviště Mokrá. 

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ DAB

14. října byl uveden do pro-
vozu nový T-DAB vysílač 
Benešov-Kochánov 8A v multiple-
xu TELEKO.

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.12/2019/obrazky/mz-2019-12.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-311
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-311
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.10/2020/obrazky/mz-2020-10.pdf
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/strategie-rozvoje-zemskeho-digitalniho-televizniho-vysilani--178373/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/strategie-rozvoje-zemskeho-digitalniho-televizniho-vysilani--178373/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/dvb-t2/strategie-rozvoje-zemskeho-digitalniho-televizniho-vysilani--178373/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0899&from=CS
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ČTÚ v říjnu zkontroloval...

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

3 649

2 029

počet v říjnu vydaných rozhodnutí 
ve věci, z toho se 3 635 rozhodnutí 
týkalo sporu o peněžité plnění 
(zaplacení ceny za služby)

počet v říjnu 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 na vyúčto-
vání ceny nebo na poskytovanou 
veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací.

…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 26 kontrol. 
Ve 20 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 14 kontrol 
zaměřených na využívání kmitočtů 
bez oprávnění. V 11 případech bylo 
zjištěno využívání kmitočtů bez 
individuálního oprávnění; případy 
byly předány k řešení ve správním 
řízení.
… zdroje rušení provozu elektronic-
kých komunikačních zařízení a sítí, 
poskytování služeb elektronických 
komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb 

ČTÚ v říjnu ukončil celkem 149 
šetření, z toho 93 případů rušení 
televizního příjmu (a z toho 87 
případů rušení příjmu DVB-T2), 
15 případů rušení veřejných 
mobilních komunikačních sítí GSM, 
LTE a UMTS, 30 případů rušení 
meteorologického radaru, tři případy 
rušení rozhlasového příjmu a osm 
případů rušení různých zařízení 
(zařízení amatérské služby, převáděč 
PPS, WiFi stanice, zařízení krátkého 
dosahu a stanice PMR). Výsledkem 
šetření stížností na špatný příjem TV 
byla v 61 případech závada zařízení 
diváka, v šesti případech se jednalo 
o vliv zastínění, odrazů nebo příjem 
v nepokryté oblasti, ve 12 případech 
rušení ustalo nebo mělo sporadický 
výskyt. 13 hlášení na rušení storno-

vali jejich podavatelé během šetření 
rušení. V jednom případě bylo 
zjištěno rušení od základnové stanice 
LTE (viz následující odstavec).
…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz 

K 31. 10. 2020 bylo ve zkušebním 
provozu 241 základnových stanic, 
v trvalém provozu pak 16 990 stanic. 
Základnová stanice LTE byla v říjnu 
zjištěna jako zdroj rušení TV příjmu 
v jednom případě. Závady přijí-
macího zařízení televizních diváků 
byly v šesti 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 kmitočtů 
a k provozování zařízení krátkého 
dosahu u prodejce v Kyjově byla 
kontrolována dvě zařízení (bezdráto-
vé zvonky), u kterých bylo zjištěno, 
že vysílají v pásmu, které je v ČR 
vyhrazeno pro necivilní využití 
Ministerstvem obrany ČR. Zjištěné 
závady řeší ve své kompetenci ČOI.
…kontrola poštovních služeb

V říjnu provedl ČTÚ kontroly 
dodávání poštovních zásilek 
v režimu D+1 v souladu s ustano-

vením § 3 odst. 2 písm. d) zákona 
o poštovních službách. Celkem 
bylo zkontrolováno 77 dodejen 
České pošty, s.p. v rámci celé České 
republiky. Nedostatky byly zjištěny 
u 18 provozoven. V současné době 
běží lhůty k podání námitek proti 
kontrolním zjištěním.

O2

Společnost O2 vydala s  účinností 
od 1. 11. 2020 nové ceníky základních 
i volitelných služeb. V nich poměrně zá-
sadním způsobem upravuje parametry 
kvality služby připojení k síti internet, 
a to v reakci na vydání novely všeobec-
ného oprávnění č. VO-S/1/08.2020-9, 

jež nabude účinnosti 1. 1. 2021.

BLESKmobil

BLESKmobil vydal s účinnos-
tí k  13. 10. 2020 nový ceník, ve 
kterém obdobným způsobem re-
aguje na vydání zmíněné novely 
všeobecného oprávnění č. VO-
S/1/08.2020-9 a  upravuje speci-
fikace parametrů kvality služby 
připojení k síti internet. 

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

https://www.ctu.cz/vseobecne-opravneni-c-vo-r12122019-10
https://www.ctu.cz/vseobecne-opravneni-c-vo-r12122019-10
https://www.ctu.cz/vseobecne-opravneni-c-vo-r10122019-9
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-29#p3-2-d
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-29#p3-2-d
https://www.o2.cz/osobni/ceniky-a-dokumenty/cenik-zakladnich-sluzeb/platny-od-1.-11.-2020/Cenik-zakladnich-sluzeb-01_11_2020.pdf?_linka=a209768
https://www.o2.cz/osobni/ceniky-a-dokumenty/cenik-volitelnych-sluzeb/platnosti-od-1.-11.-2020/Cenik-volitelnych-sluzeb-01_11_2020.pdf?_linka=a209769
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
https://bleskmobil.cz/wp-content/uploads/2020/10/13_10-_cenik_BLESKmobil_13_10_2020.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/36864/soubory/vos1final.pdf
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L E G I S L A T I V N Í  Z M Ě N Y

VYHLÁŠKA O DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPĚ KRAJE

Dne 6. října 2020 byla v  částce 159 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška 
č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Tato vyhláška je novým právním předpisem vydaným Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním k provedení § 20 odst. 1 písm. i) až m) zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů sou-
visejících s  jeho zavedením, a  to na základě jeho novely provedené zákonem 
č. 47/2020 Sb. Právě zákonem č. 47/2020 Sb. byla do právního řádu České re-
publiky zavedena komplexní právní úprava tvorby a správy digitálních technic-
kých map.

Vytvoření digitálních technických map by mělo přispět k efektivnímu plnění povinností vyplývající pro 
Českou republiku ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zříze-
ní Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) a ze směrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektro-
nických komunikací.

Vyhláška stanovuje zejména:
• strukturu a obsah digitální technické mapy včetně zjednodušeného způsobu vedení údajů, které nedo-

sahují požadované úplnosti, a včetně rozdělení údajů na veřejné a neveřejné,
• charakteristiky přesnosti digitální technické mapy,
• výměnný formát digitální technické mapy,
• formy a podmínky poskytování údajů z digitální technické mapy,
• údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy při vzniku, změně nebo zániku objektu 

nebo zařízení, a jejich struktura,
• podrobný obsah seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury a se-

znamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023 s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti 

dnem 1. ledna 2023.

ZÁKON O URYCHLENÍ VÝSTAVBY DOPRAVNÍ, VODNÍ A ENERGETICKÉ INFRASTRUKTURY 
A INFRASTRUKTURY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Dne 13. října 2020 byl v částce 163 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon 
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronic-
kých komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Tento zákon by měl umožnit rychlejší a efektivnější přípravu staveb dopravní, vodní a energetické in-
frastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, proto například obsahuje změny stavebního 
zákona i zákona o vyvlastnění a správního řádu, pokud jde o vydávání závazných stanovisek v příslušných 
řízeních podle zákona č. 416/2009 Sb. nebo stavebního zákona.

Specificky pro oblast elektronických komunikací pak zákon obsahuje novelu 
zákona o elektronických komunikacích, kterou dochází k úpravě ustanovení § 102 
(šíře ochranného pásma pro podzemní vedení se mění z 1,0 m na 0,5 m) a dále no-
velu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací (zákon č. 194/2017 Sb.), kde úpravou § 10 reaguje na 
nový institut tzv. „dohodu o přípoloži“ zvedenou do zákona č. 416/2009 Sb. s tím, 
že tato dohoda napříště nahrazuje smlouvu o koordinaci stavebních prací podle 
zákona č. 194/2017 Sb. 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-393
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-200
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-47
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0002&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0061&from=CS
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-393#p8
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-416
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403#f6886198
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-194
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403#f6886491
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O2

Společnost O2 zveřejnila dne 6. lis-
topadu 2020 hospodářské výsledky 
za prvních devět měsíců roku 2020. 
Celkové konsolidované provozní 
výnosy společnosti O2 (tj. včetně 
výnosů na Slovensku) v porovnání 
se stejným obdobím minulého roku 
vzrostly o 2,2 % na 29,245 miliar-
dy Kč. Konsolidovaný provozní zisk 

před odpisy EBITDA meziročně 
vzrostl o 5,9 % na 9,863 miliardy Kč, 
konsolidovaný čistý zisk oproti 
stejnému období minulého roku 
vzrostl o 7,7 % na 4,334 miliardy Kč. 
Ke konci třetího čtvrtletí 2020 do-
sáhl celkový počet registrovaných 
zákazníků, kteří u společnosti O2 
v České republice využívali mobilní 
služby 5 941 tisíc. Počet zákazníků 
smluvních mobilních služeb dosáhl 
výše 3 282 tisíc, předplacené karty 
využívalo celkem 1 930 tisíc zákaz-
níků a počet zákazníků M2M služeb 
byl 729 tisíc.

T-MOBILE

Společnost T-Mobile zveřejnila dne 
12. listopadu 2020 své hospodář-
ské výsledky za první až třetí čtvrt-
letí roku 2020. Celkové tržby spo-

lečnosti meziročně vzrostly o 1,6 % 
na 20,805 miliardy Kč. Provozní 
zisk před odpisy EBITDA ve srov-
nání se stejným obdobím minulého 
roku vzrostl o 1,3 % na 8,534 miliar-
dy Kč. Ke konci 3. čtvrtletí 2020 vy-
užívalo mobilní služby společnosti 
T-Mobile 6,181 mil. zákazníků, což 
v meziročním srovnání představu-
je pokles o 1,6 %. Počet smluvních 
zákazníků s tarifem poklesl o 0,4 % 
na 3,6 mil., počet zákazníků využí-
vajících předplacené karty poklesl 
o 6,8 % na 2,037 mil. a počet zákaz-
níků M2M služeb meziročně vzrostl 
o 12,9 % na 554 tisíc. Celkový ob-
jem dat přenesených v mobilní síti 
(tj. včetně přístupů v pevném místě) 
oproti stejnému období minulého 
roku vzrostl o 41,1 % a dosáhl 321 
528 TB. Objem dat přenesených 
mobilními zařízeními dosáhl 116 
931 TB a představuje tak meziroční 
nárůst o 58,1 %.

V Ý S L E D K Y  H O S P O D A Ř E N Í

SROVNÁVACÍ NÁSTROJ CEN A KVALITY

Jak ČTÚ průběžně informoval již v předchozích monitorovacích zprá-
vách (viz MZ 12/2019, 1/2020, 4/2020, 5/2020 a 7/2020), připra-
vuje v souladu se zmocněním podle § 66a ZEK srovnávací nástroj cen 
a kvality různých služeb elektronických komunikací a související vy-
hlášku, která stanoví rozsah, formu a způsob předávání informací ze 
strany operátorů, které jsou nezbytné pro zajištění tohoto nástroje. 
Se zástupci sektoru pak ČTÚ naplánoval na 14. října 2020 workshop 
k představení tohoto nástroje a způsobu předávání informací, který 
však byl s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušen. Workshop se 
uskutečnil v náhradním termínu 23. listopadu. Úřad obdržel řadu věc-
ných podnětů, které vyhodnotil. Všechny připomínky obdržené k ná-
vrhu vyhlášky v mezirezortním připomínkovém řízení ČTÚ vypořádal 
a zašle všem dotčeným subjektům.
Srovnávací nástroj má sloužit spotřebitelům k získání prvotních in-
formací, u kterých poskytovatelů elektronických komunikací mohou 
získat služby podle zadaných kritérií. Pomocí srovnávacího nástro-
je bude možné vyhledat poskytovatele telefonní služby v pevném 
místě, mobilních telefonních služeb, mobilního internetu, připojení 
k internetu v pevném místě a také poskytovatele televizních služeb. 
O spuštění srovnávače bude Úřad veřejnost na začátku příštího roku 
informovat.

PŘÍPRAVA NA SBĚR DAT 
(V RÁMCI ESD) ZA ROK 2020

S ohledem na aktuální stav 
přípravy nového systému pro 
elektronický sběr dat (ESD) 
se Úřad rozhodl, že data za 
období roku 2020 budou 
poskytovatelé služeb a ope-
rátoři předávat prostřednic-
tvím dosavadního systému 
ESD. K tomu účelu zároveň 
ČTÚ obvyklým způsobem 
zveřejní veškeré podklady 
pro sběr dat za rok 2020 na 
svých webových stránkách. 

K projednání přípravy sběru 
dat v novém systému ESD 
ČTÚ hodlá v březnu zorgani-
zovat workshop s dotčenými 
podnikateli.

S R O V N Á V A C Í  N Á S T R O J

https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/680231-Prodeje_mobilniho_i_domaciho_internetu_a_O2TV_rostou__mobilni_vynosy_ale_kvuli_pandemii_klesaji__Jeji_druha_vlna_ovlivni_vysled.html
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/q3-2020-rostouci-zajem-o-mobilni-data-podpora-ceske-ekonomiky-gigabitova-spolecnost.html
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.1/2020/obrazky/mz-2020-01.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.4/2020/obrazky/mz-2020-4.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2020/obrazky/mz-2020-5fin.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.7/2020/obrazky/mz-2020-7.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p66a
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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK

Dne 9. října bylo zveřejněno pro-
váděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2020/1426 o  harmonizovaném využí-
vání rádiového spektra v kmitočtovém 
pásmu 5875–5935 MHz pro aplikace 
inteligentních dopravních systémů 
(ITS) související s bezpečností a o zru-
šení rozhodnutí 2008/671/ES. Toto 
rozhodnutí bude hrát roli při plnění 
cílů EU stanovených v  rámci politiky 
EU v  oblasti bezpečnosti silničního 
provozu na období 2021–2030, včetně 
50% cíle snižování počtu obětí a popr-
vé i vážných zranění.

Dne 22. října bylo zveřejněno prová-
děcí nařízení Rady (EU) 2020/1536 ze 
dne 22. října 2020, kterým se provádí 
nařízení (EU) 2019/796 o omezujících 
opatřeních proti kybernetickým úto-
kům ohrožujícím Unii nebo její člen-
ské státy. Tímto prováděcím nařízením 
se na seznam nebezpečných subjektů, 
na něž se budou vztahovat předmětná 
omezující opatření zařazují dvě fyzické 
osoby a jedna instituce. Tyto subjekty 
jsou odpovědné nebo se podílely na 
kybernetických útocích s významným 
dopadem, které představují vnější 
hrozbu pro Unii nebo její členské státy. 
Tentýž krok byl proveden i  v  pilíři 
společné zahraniční a  bezpečnostní 
politiky a to vydáním rozhodnutí Rady 
(SZBP) 2020/1537 ze dne 22.  října 
2020, kterým se mění rozhodnutí 
(SZBP) 2019/797 o omezujících opat-
řeních proti kybernetickým útokům 
ohrožujícím Unii nebo její členské stá-
ty, taktéž doplnění zápisů do příslušné 
přílohy.

Dne 27. října 2020 bylo zveřejněno 
prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2020/1562 ze dne 26. října 2020, kte-
rým se mění prováděcí rozhodnutí 
Komise (EU) 2020/167, pokud jde 
o  harmonizované normy pro některá 
rádiová zařízení, týkající se pokro-
čilých naváděcích a  řídicích systémů 
pozemního pohybu, primárních 
přehledových radarů, rozhlasových 
přijímačů, mezinárodních mobilních 
telekomunikačních zařízení a pevných 
rádiových systémů. Prováděcí rozhod-
nutí vstoupilo v  platnost dnem vy-
hlášení v  Úředním věstníku Evropské 
unie, tj. 27. října 2020.

EVROPSKÁ KOMISE

Dne 19. října zveřejnila Evropská 
komise svůj pracovní program na 
rok 2021. Cílem je, aby Evropa byla 
zdravější, spravedlivější a  lépe prospe-
rovala. Usiluje o urychlení dlouhodobé 
transformace Evropy směrem k  eko-
logičtější ekonomice připravené na 
digitální věk. Program obsahuje nové 
legislativní iniciativy, které se dotýkají 
šesti hlavních cílů:

1. Zelená dohoda pro Evropu
2. Evropa připravená na digitální 

věk
3. Hospodářství, které pracuje ve 

prospěch lidí
4. Silnější Evropa ve světě
5. Podpora evropského způsobu 

života
6. Nový impuls pro evropskou 

demokracii
Nový pracovní program potvrzuje 

odhodlání Komise stát v  čele dvojí, 
ekologické a  digitální, transformace, 
která představuje nebývalou příležitost 
vymanit se z  nestability způsobené 
krizí a probudit v Unii novou vitalitu.

Dne 19. října byla plně spuštěna tzv. 
brána EU pro interoperabilitu mo-
bilních aplikací pro trasování nákazy 
covid-19, kterou Evropská komise 
zřídila na výzvu členských států. Tento 
systém propojuje první vlnu národ-

ních aplikací, konkrétně německou 
Corona-Warn-App, irskou COVID 
tracker a italskou immuni. Druhá sku-
pina aplikací se připojila o  týden poz-
ději. Očekává se také připojení české 
aplikace eRouška.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Agentura Evropské unie pro ky-
bernetickou bezpečnost (ENISA) 
zveřejnila dne 20. října výroční zprávu 
shrnující hlavní kybernetické hrozby, 
se kterými se setkala v  letech 2019 až 
2020.

BEREC

V polovině října 2020 vydalo sdru-
žení BEREC dvě stanoviska k legisla-
tivním návrhům Evropské komise: 

1. BoR (20) 174 Stanovisko k  ná-
vrhu doporučení o relevantních 
trzích podle článku 64 evrop-
ského kodexu pro elektronické 
komunikace; 

2. BoR (20) 190 Stanovisko k  ná-
vrhu nařízení o  terminačních 
cenách, které vydá Evropská ko-
mise jako delegovaný akt a jímž 
stanoví jednotné maximální 
ceny za terminaci platné pro ce-
lou Unii.

Letošní, v  pořadí již osmý ročník 
fóra pro účastníky trhu – BEREC 
Stakeholder Forum – se konal netra-
dičně online, z důvodu pandemie co-
vid-19. Přenos se uskutečnil 19. října 
2020. Hlavním diskuzním tématem 
byla regulace digitálních platforem. 
Jako v  předchozích letech byl před-
staven také návrh pracovního progra-
mu BEREC pro rok 2021. Účastníci 
mimo jiné rovněž diskutovali o  sou-
časných výzvách na telekomunikač-
ním trhu s předsedou BEREC Danem 
Sjöblomem a nastupujícím předsedou 
Michelem Van Bellinghenem. Záznam 
z tohoto přenosu je již k dispozici na 
stránkách BEREC.

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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1426&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008D0671&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1536&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1536&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0796&qid=1603381683318&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1537&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1537&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0797&qid=1603381834823&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0029.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.357.01.0029.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2020%3A357%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1603785945117&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1603785945117&from=CS
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_cs
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_cs
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_1904
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_cs
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_cs
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/9505-berec-opinion-on-the-european-commission8217s-draft-recommendation-on-relevant-product-and-service-markets-susceptible-to-ex-ante-regulation
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/opinions/9504-berec-opinion-on-the-draft-delegated-act-setting-single-maximum-union-wide-voice-fixed-and-mobile-termination-rates
https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2020/235-8th-berec-stakeholder-forum
https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2020/235-8th-berec-stakeholder-forum
https://www.youtube.com/watch?v=vLYZpYe5XBE&feature=youtu.be


MONITOROVACÍ ZPRÁVA 11/2020    |     9

Graf 1: Stížnosti na služby elektronických komunikací za III. čtvrtletí 2019 až III. čtvrtletí 2020

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0

Nárůstá počet stížností spadajících do 
agendy zákona o ochraně spotřebitele
Za III. čtvrtletí 2020 evidoval ČTÚ celkem 511 stížností účastníků/uživatelů. Z toho 344 řešil postupem podle 
zákona o elektronických komunikacích, 31 nebyl Úřad příslušný vyřídit a postoupil je příslušnému orgánu 
a 136 stížností bylo nedůvodných a při jejich šetření nebylo zjištěno porušení zákona. Ve sledovaném období 
ČTÚ přijal 23 stížností týkající se problematiky ochrany spotřebitele; ti se na ČTÚ obracejí v situacích, kdy 
považují prezentaci nabízených služeb za nepřesnou, zavádějící nebo přímo klamavou.

Ve  III. čtvrtletí 2020 ČTÚ zazna-
menal o  13 stížností více než v  před-
chozím období. Meziročně oproti 
III.  čtvrtletí 2019 pak Úřad eviduje 
celkem o 19 stížností více.

Z  31 evidovaných stížností, které 
ČTÚ není věcně příslušný řešit, se 
jedná nejčastěji o  stížnosti na služby 
třetích stran, zejména stížnosti na 
účtování nevyžádaných prémiových 

SMS zpráv, předplatné her a jiného di-
gitálního obsahu, stížnosti na neopráv-
něnou evidenci v  registru dlužníků, 
nevyhovění žádosti o výmaz osobních 
údajů stěžovatele po ukončení smluv-
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Tabulka 1: Přehled stížností a dotazů účastníků/uživatelů na služby elektronických komunikací za III. Q 2020

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0

Předmět
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ta

zy
 

Stížnosti1)

Ce
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)

Způsob vyřízení

St
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9)

Poskytnutí informací
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8)
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ko
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8)

N
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šn
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t 
úř

ad
u

a b c d e f h

1. Služby elektronických komunikací 233 187 60 4 251 484

 nezřízení služby elektronických komunikací 3 3 0 0 3 6

 kvalita služby elektronických komunikací 38 17 6 0 23 61
 účastnické smlouvy 92 87 28 3 118 210
 neposkytování služby elektronických komunikací v souladu se smlouvou 6 5 7 0 12 18

 aktivace nevyžádané služby elektronických komunikací 1 2 1 0 3 4

 nesouhlas s vyúčtováním 93 73 18 1 92 185

2. Radiokomunikační služby 2 20 7 0 27 29

3. Přenositelnost telefonního čísla v mobilní síti 21 10 3 0 13 34

4. Přenositelnost telefonního čísla v pevné síti 3 1 0 0 1 4
5. Nezřízení nebo přeložení telefonní stanice 2 7 0 0 7 9
6. Služba zákaznické podpory poskytovatele služeb elektronických komunikací 0 0 0 0 0 0

7. Způsob získávání zákazníků ze strany poskytovatelů a dealerů 0 0 0 0 0 0

8. Příjem TV signálu 55 3 15 0 18 73

9. Klamavá reklama 1 0 0 0 0 1

10. Ochrana spotřebitele2) 3 16 7 0 23 26

 dodržování poctivosti poskytování služeb (§ 3 ZOS) 0 0 0 0 0 0

 nekalé obchodní praktiky3) (§ 4 ZOS) 2 4 1 0 5 7

 klamavé obchodní praktiky (§ 5 ZOS) 1 9 5 0 14 15

 agresivní obchodní praktiky (§ 5a ZOS) 0 2 1 0 3 3

 zákaz diskriminace spotřebitele (§ 6 ZOS) 0 1 0 0 1 1

 informační povinnosti (§ 9 až 10 a § 11 až 13 ZOS) 0 0 0 0 0 0

 další povinnosti při poskytování služeb elektronických komunikací (§ 15 až 16 a § 19 ZOS) 0 0 0 0 0 0

11. Univerzální služba 0 0 0 0 0 0

 přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě4) 0 0 0 0 0 0

 veřejné telefonní automaty5) 0 0 0 0 0 0

 přístup a možnost využívání služeb osobami s nízkými příjmy6) 0 0 0 0 0 0

12. Ostatní 7) 947 100 44 27 171 1118

 telefonní seznamy 3 0 0 0 0 3

 informační služba o telefonních číslech účastníků 1 0 0 0 0 1

 služby třetích stran – premium SMS 13 5 0 2 7 20

 služby třetích stran – audiotextové služby 0 1 0 0 1 1

 obtěžující a nevyžádaná volání 7 6 6 0 12 19

 nabízení marketingové reklamy v rozporu s § 96 ZEK 2 9 0 0 9 11

 komunikační sítě, ochranná pásma a využívání cizích nemovitostí 51 12 7 9 28 79
 podnikání v elektronických komunikacích 216 0 5 0 5 221
 zkouška odborné způsobilosti (§ 26 ZEK) 577 0 0 0 0 577

 pokrytí signálem TV a GSM 10 0 3 0 3 13

 ochrana osobních údajů 0 1 0 0 1 1

 různé 67 66 23 16 105 172

CELKEM 1267 344 136 31 511 1778
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ního vztahu, nevyplacení pojistného 
plnění z  důvodu poškození mobilního 
telefonu, stížnosti týkající se požadavku 
poskytovatele na uhrazení smluvní po-
kuty za prodlení při vrácení koncového 
zařízení (modemu), apod.

Nejčetněji zastoupené jsou dlouho-
době stížnosti týkající se účastnických 
smluv a vyúčtování. U stížností na vy-
účtování se jedná o 92 stížností, což činí 
cca 18 % z  celkového počtu stížností. 
Tyto stížnosti jsou řešeny především 
poskytnutím právní rady stěžovateli 
a v případě, že účastník podá námitku 
proti vyřízení reklamace, resp. návrh 
na rozhodnutí sporu, jsou rozhodovány 
ve správním řízení podle § 129 zákona 
o elektronických komunikacích (účast-
nické spory).

ČTÚ eviduje za III čtvrtletí 2020 
celkem 251 stížností v kategorii služeb 
elektronických komunikací, což je 
totožný počet jako ve stejném období 
v předchozím roce. Z uvedeného počtu 
se jednalo o 118 stížností na účastnické 
smlouvy, což je o 9 stížností méně než 
v  předchozím období a  o  2 stížnosti 
více než ve stejném období roku 2019. 
Zaznamenány byly stížnosti na uzaví-
rání smluv na pobočce poskytovatele, 
kdy stěžovatelům nebylo umožněno 
důkladně se seznámit s obsahem uzaví-
rané smlouvy a dále pak na jednostran-
né změny smluv a s tím spojené plnění 
informačních povinností. Dále ČTÚ 
eviduje stížnosti na neuznání výpovědi 
smlouvy učiněné po telefonu, na akti-
vaci nevyžádané služby, nebo na změnu 
smlouvy provedenou po telefonu, kdy 
účtované služby neodpovídaly doho-
dě učiněné v  průběhu telefonického 
hovoru.

Úřad eviduje ve srovnání s  před-
chozím čtvrtletím roku 2020 pokles 
stížností na službu přenesení čísla 
v mobilní síti (13 evidovaných stížnos-
tí). Nejčastějšími důvody stížností byly 

nepřenesení telefonního čísla k novému 
poskytovateli a  s  tím spojená otázka 
možné kompenzace nebo přenesení 
telefonního čísla i přes dodatečné odvo-
lání požadavku na tento přenos.

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0

LEGENDA K TABULCE Č. 1

1) Nejedná se o stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění zákona č. 413/2005 Sb. Nejedná se o námitky proti vyřízení rekla-
mace na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, 
ani o jiné účastnické spory řešené ve správním řízení. Stížnosti a dotazy jsou 
evidovány ve fázi vyřízení.

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

3) Jedná se o obchodní praktiky v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně 
spotřebitele, podle kterého je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podni-
katele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé 
podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, 
které by jinak neučinil. Nekalé obchodní praktiky jsou zejména klamavé 
a agresivní obchodní praktiky.

4) Rozhodnutí čj. ČTÚ-64 180/2017-610/XI. vyř. ze dne 11. června 2018, 
o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu 
– přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, 
k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům s rov-
nocenným přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména 
prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení 
podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

5) Rozhodnutí čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI.vyř. ze dne 7. listopadu 2017 
o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – 
služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických 
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.

6) Rozhodnutí čj. ČTÚ-7 916/2017-610/VI. vyř. ze dne 7. června 2017, 
o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvlášt-
ními sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových 
plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchod-
ních podmínek tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby 
a veřejně dostupnou telefonní službu. 

7) Zde jsou uvedeny stížnosti a dotazy, které nelze zařadit do předchozích bodů
8) Zákon o elektronických komunikacích, v případě, že se stížnost či dotaz týká 

ochrany spotřebitele, pak zákon o ochraně spotřebitele.
9) Zahrnuje stížnosti – postup podle ZEK (sloupec c), stížnosti – nedošlo 

k porušení ZEK (sloupec d) a stížnosti – nepříslušnost Úřadu (sloupec e).
10) Zahrnuje dotazy (sloupec b), stížnosti – postup podle ZEK (sloupec c), 

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

 ▪ ZEK – zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů.

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

POKLES STÍŽNOSTÍ NA 
SLUŽBU PŘENESENÍ ČÍSLA

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#cast7-hlava1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-413
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-poskytovat-v-ramci-univerzalni-sluzby-dilci-sluzbu/obrazky/rozhodnutiskzfinal.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/sdeleni-o-vydani-rozhodnuti-cj.ctu-41-366/2017-610/vi.vyr.ze-dne-7.listopadu-2017-o-ulozeni-povinnosti-poskytovat-v-ramci-univerzalni-sluzby-dilci-sluzbu-sluzby.2-pism.e-zakona/obrazky/rozhodnutivtafinal.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/rozhodnuti_zvlastni_ceny.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
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„VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM NEDOŠLO NOVELOU 
ZÁKONA K ŽÁDNÉ ZMĚNĚ OHLEDNĚ VÝŠE NÁROKU 
NA ÚHRADU PŘI PŘEDČASNÉM UKONČENÍ SMLOUVY.“

Novelou zákona o  elektronických 
komunikacích účinnou od 1. 4. 2020 
došlo ke zpřesnění některých fází pře-
nosu telefonního čísla. Ověřovací kód 
účastníka (OKU) potřebný pro proces 
přenesení telefonního čísla k  novému 
poskytovateli je povinnou náležitostí 
účastnické smlouvy a je platný po celou 
dobu trvání smlouvy. Účastníci, tak 
nemusí vyčkávat až jim opouštěný po-
skytovatel sdělí tento kód, zpravidla jej 
najdou ve své internetové samoobsluze, 
v mobilní aplikaci, ve vyúčtování, nebo 
jim bude sdělen osobně na pobočce. 

Tato skutečnost se projevila i na stíž-
nostech řešených ČTÚ, kdy stížnosti 
na nesdělení OKU ze strany poskyto-
vatele jsou nyní spíš ojedinělé. Celkově 
byl proces přenesení telefonního čísla 
zjednodušen v tom smyslu, že účastní-
kovi zvažujícímu změnu poskytovatele 
postačuje nyní žádost o přenesení tele-

fonního čísla podat u přejímajícího (no-
vého) poskytovatele, který pak již zajistí 
administrativu spojenou s  přenosem 
telefonního čísla od opouštěného (pů-
vodního) poskytovatele tak, aby na sebe 
poskytování služeb přímo navazovalo. 

U stížností na nesdělení ověřovacího 
kódu účastníka (OKU) potřebného 
k  přenesení telefonního čísla pro-
šetřením nebyla zjištěna pochybení. 
Vzhledem k tomu, že je OKU od účin-
nosti novely zákona o  elektronických 
komunikacích povinnou náležitostí 
smlouvy, bylo by v  opačném případě 
s  poskytovatelem zahájeno řízení 
o přestupku.

Dále ČTÚ zaznamenal stížnosti na 
postup při přenášení telefonního čísla 
a  žádost o  prověření postupu. Na zá-
kladě stížností ČTÚ prověřuje proces 
přenesení konkrétních telefonních 

čísel, jichž se stížnost týká. K  problé-
mům dochází zpravidla u více současně 
přenášených telefonních čísel, kdy 
účastníci mohou opomenout zahrnout 

do žádosti o přenesení telefonního čísla 
všechna požadovaná čísla, případně 
udělají chybu při uvedení ověřovacího 
kódu. V  průběhu září proběhla kont-
rola přenositelnosti u  společností O2, 
T-Mobile a  Vodafone. Kontrolní zjiš-
tění jsou v současnosti vyhodnocována.

Zmíněnou novelou zákona o  elek-
tronických komunikacích byla rovněž 
ve vztahu ke spotřebitelům a podnikají-
cím fyzickým osobám významně ome-
zena výše úhrady spojená s předčasným 
ukončením smlouvy. Z  přijatých stíž-
ností vyplývá, že řada právnických osob 

nesprávně předpokládá, že toto omezení 
se týká i jejich smluvních vztahů. Stejně 
jako v předchozím čtvrtletí, Úřad bohu-
žel i nyní zaznamenal množství případů, 
kdy výše zmíněné subjekty, aniž by si 
předem ověřily podmínky ukončení své 
smlouvy, požádají o přenos telefonních 
čísel k jinému poskytovateli a následně 
čelí vyúčtování sankce za předčasné 
ukončení smlouvy, často i  ve značné 
výši, se kterou nesouhlasí a považují ji 
za neoprávněnou.

Úřad by proto chtěl opětovně zdůraz-
nit, že ve vztahu k jiným subjektům, než 
jsou spotřebitelé a  podnikající fyzické 
osoby, nedošlo novelou zákona účinnou 
od 1. 4. 2020 k  žádné změně ohledně 
výše nároku na úhradu při předčasném 
ukončení smlouvy. Jinými slovy: změ-

ny se netýkají tzv. firemních zákazníků, 
kteří jsou právnickými osobami. Všem 
účastníkům doporučujeme, aby se před 
případným podáním výpovědi smlouvy 
vždy pečlivě seznámili s  podmínkami 
jejího ukončení.

Pokud se jedná o stížnosti spadající do 
agendy zákona o ochraně spotřebitele, 
ČTÚ zaznamenal ve sledovaném ob-
dobí 23 stížností týkající se této proble-
matiky, což je oproti předcházejícímu 

období nárůst téměř na trojnásobek. 
Stěžovatelé v  těchto stížnostech pou-

kazují na možné uplatňování nekalých 
a  klamavých obchodních praktik při 
nabízení či sjednávání služeb, jejichž 
prezentaci považují za nepřesnou, zavá-
dějící nebo právě přímo klamavou.

Ve sledovaném období ČTÚ řešil 
stížnosti na automatickou aktivaci balíč-
ku služeb, o němž nebyl stěžovatel vy-

rozuměn. Objevilo se několik stížností 
souvisejících s  marketingovými akce-
mi, kdy poskytovatelé často prezentují 

několik současně probíhajících mar-
ketingových akcí, které se v  určitých 
ohledech překrývají, v  jiných mohou 
mít poněkud odlišné podmínky. V této 

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0

ZJEDNODUŠENÍ PROCESU 
PŘENESENÍ ČÍSLA

POZOR NA PŘENÁŠENÍ 
VÍCE ČÍSEL NAJEDNOU

POKUTY ZA UKONČENÍ 
SMLOUVY PRO FIRMY

dotazů eviduje ČTÚ za III. čtvrtletí 
2020. To je o 4 dotazy více oproti 
předchozímu čtvrtletí.

1267

všech došlých dotazů směřovalo 
na podmínky podnikání v elektro-
nických komunikacích a vydávání 
osvědčení dle ust. § 26 zákona 
o elektronických komunikacích. 
Další dotazy se pak týkaly např. 
problematiky vyúčtování ceny za 
služby nebo účastnických smluv.

63 %

OCHRANA 
SPOTŘEBITELE

STÍŽNOSTI NA 
MARKETINGOVÉ AKCE

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2020/obrazky/mz-2020-8.pdf
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STÍŽNOSTI SMĚŘOVALY VÝHRADNĚ 
NA SLUŽBY ČESKÉ POŠTY
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PROBLEMATIKA 
OTEVŘENÉHO INTERNETU

souvislosti apelujeme na spotřebitele, 
aby si pečlivě prostudovali parametry 
a nastavení nabídky poskytovatele, nej-
lépe přímo v jeho smluvních dokumen-
tech. V  letácích a  jiných propagačních 
materiálech totiž poskytovatelé často 
používají zjednodušená prohlášení.

ČTÚ řešil rovněž několik podnětů, 
souvisejících s nabídkou služeb posky-
tovaných v 5G síti, kdy byla ze strany 
stěžovatelů namítána klamavost těchto 
informací. Ne vždy však zjednodušená 
reklamní prohlášení poskytovatele do-
sahují intenzity nepovolené (klamavé 
či agresivní) obchodní praktiky.

Počet stížností na služby poskytované 
v  rámci univerzální služby je dlouho-
době minimální. Ve III. čtvrtletí 2020 
nebyla v  této kategorii zaznamenána 
žádná stížnost ani dotaz.

ČTU v  uplynulém období řešil také 
problematiku otevřeného internetu. 
S  přihlédnutím k  rostoucímu význa-
mu datových služeb byl nařízením 
Evropského parlamentu a  Rady 
(EU) 2015/2120, kterým se stanoví opat-
ření týkající se přístupu k  otevřenému 
internetu a  mění směrnice 2002/22/ES 

o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 
o  roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v  Unii, ČTÚ 
svěřen dohled nad dodržováním tohoto 
nařízení v České republice. Svá zjištění 
mají vnitrostátní regulační orgány kaž-
do ročně zveřejňovat ve zprávě zaslané 

Komisi a  sdružení BEREC. Poslední 
zpráva vypracovaná ČTÚ je zveřejněna 
zde.

Pro účely ověření toho, jakým způ-
sobem je v  České republice plněno 
nařízení, ČTÚ eviduje a vyhodnocuje 
stížnosti či dotazy týkající se přístupu 
k  otevřenému internetu. Současně 
sleduje změny smluvních podmínek 
jednotlivých poskytovatelů, zda jimi 
nedochází k porušování nařízení, a  to 
včetně limitů spotřeby dat v roamingu 
v  zemích EU u  tarifů bez omezení 
spotřeby dat při použití v ČR. 

ČTÚ ve III. čtvrtletí 2020 řešil jednu 
stížnost, která se týkala poskytovatele, 
který neumožnil stěžovateli využít 
vlastní koncové zařízení. Stížnost je 
v  současnosti prověřována, zejména 
zda ze strany poskytovatele nedo-
chází touto podmínkou k  porušování 
nařízení. 

STÍŽNOSTI A DOTAZY NA POŠTOVNÍ SLUŽBY

Ve sledovaném období ČTÚ za-
znamenal celkem 35 stížností na zá-
kladní poštovní služby dle ust. § 3 zá-
kona o  poštovních službách, což 
představuje pokles oproti předchá-
zejícímu období o  čtvrtinu. Většina 
těchto stížností se týkala dodávání 
doporučených zásilek. Z  celkového 

počtu stížností na základní poštovní 
služby ve 14 prošetřovaných přípa-
dech nedošlo k porušení zákona.

Z  pohledu jednotlivých základ-
ních služeb si kromě výše uvedeného 
dodání doporučených zásilek zákaz-
níci nejčastěji stěžovali na základní 
zahraniční poštovní služby (11 stíž-

ností), v ostatních případech se jedna-
lo o spíše ojedinělé stížnosti. Ve všech 

uvedených případech se jedná o stíž-
nosti na služby České pošty. 

ČTÚ zaznamenal ve III. čtvrt-
letí roku 2020 celkem 19 dotazů 
týkajících se základních poštovních 
služeb, z  toho 9 dotazů se týkalo 
služby dodání doporučených zásilek. 
Nepoměrně více dotazů však ČTÚ 
eviduje u ostatních poštovních služeb 
a  u  základních parametrů poskyto-
vání služeb – celkem 63, přičemž 
téměř polovina se týkala vyřizování 
reklamací (24 dotazů) a 31 dotazů se 
týkalo dodávání zásilek.

V  případě, že stěžovatelé nejsou 
spokojeni s  vyřízením reklamace 
ze strany provozovatele poštovních 
služeb, zákon jim dává možnost po-
dat u ČTÚ návrh na zahájení řízení 
o  námitce proti vyřízení reklamace. 

O možnosti zahájit řízení o námitce 
proti vyřízení reklamace ČTÚ stě-

žovatele informuje spolu s poučením 
o podmínkách tohoto řízení. V rámci 
řízení pak v  mezích návrhu ČTÚ 
rozhoduje o tom, zda byla reklamace 
vyřízena řádně a zda byla řádně vy-
placena náhrada škody či její část.

Dále ČTÚ přijal 89 stížností 
na poštovní služby, vztahujících se 
k  základním parametrům posky-
tování poštovních služeb, jako je 
např. otevírací doba pošt, vyřizování 
reklamací, podezření na porušení 

poštovního tajemství a  dodávání zá-
silek. Nejvýznamněji je na celkovém 
počtu těchto stížností zastoupena 
problematika vyřizování reklamací 
(40 stížností) a  dodávání poštovních 
zásilek, které se týkalo 37 stížností.

ČTÚ eviduje i  stížnosti a  dotazy 
týkající se ryze nepoštovních služeb 
poskytovaných Českou poštou, na-
příklad bankovních nebo finančních 
služeb, služby SIPO či výplaty dů-

POKLES POČTU STÍŽNOSTÍ 
NA ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

REKLAMACE NA 
POŠTOVNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA 
PARAMETRY SLUŽEB

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32012R0531
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/Telekomunikace/Rizeni-datoveho-provozu/2020-zprava-o-plneni-narizeni-eu.pdf
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Graf 2: Stížnosti na poštovní služby za III. čtvrtletí 2019 až III. čtvrtletí 2020

chodů, Czech POINT apod. V  této 
kategorii ČTÚ eviduje 2 dotazy 
a 9 stížností.

Ve sledovaném období ČTÚ pro-
vedl kontrolu tzv. dvourychlostního 
dodávání zásilek, zavedené Českou 
poštou, s.p., které rozlišuje mezi pri-
oritním způsobem dodávání a  eko-

nomickou přepravou zásilek. Celkem 
bylo zkontrolováno 38 dodejen České 
pošty, s.p. z hlediska toho, zda je za-
jištěno plnění povinnosti držitele poš-
tovní licence umožnit každý pracovní 
den alespoň jedno dodání na adresu 

každé fyzické nebo právnické osoby. 
V  případech, kdy ČTÚ zjistil nedo-
statky, jsou tyto nedostatky řešeny 
v  navazujících přestupkových říze-
ních. Na tuto kontrolu Úřad navázal 
rozsáhlejší kontrolou obdobného 
zaměření. (viz str. 4 této monitorovací 
zprávy)

Ve sledovaném období ČTÚ za-
znamenal nárůst stížností na služby 
poskytované Českou poštou, s.p., 
které však nejsou službami poštov-

ními. Jedná se například o  stížnosti 
na finanční služby, datové schránky 

nebo na průběh a délku celního říze-
ní. Při dodávání zásilek ze zahraničí, 
které nesplňují limit a podmínky pro 
osvobození od cla a DPH, může pří-
jemce zásilky udělit České poště, s.p. 
plnou moc pro zastupování při celním 
řízení. Ačkoliv celní řízení úzce sou-
visí s dodáváním zásilky ze zahraničí, 

nejedná se v tomto případě o poštovní 
službu. Stížnosti týkající se celního 
řízení spadají do věcné působnosti 
Celní správy ČR.

KONTROLA DVOU RYCH-
LOSTNÍHO DODÁVÁNÍ ZÁSILEK

CELNÍ ŘÍZENÍ SPADÁ DO 
KOMPETENCE CELNÍ SPRÁVY

NÁRŮST STÍŽNOSTÍ NA 
NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY
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1. 1 Stížnosti a dotazy na základní služby podle § 3 Zákona o poštovních službách 

2 služba dodání poštovních zásilek do 2 kg 6 2 0 0 2 8
3 služba dodání poštovních balíků do 10 kg 1 0 1 1 1 2
4 služba dodání peněžní částky poštovním poukazem 1 0 0 0 0 1
5 služba dodání doporučených zásilek 9 12 8 1 20 29
6 služba dodání cenných zásilek 1 1 0 0 1 2
7 služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby 0 0 0 0 0 0
8 základní zahraniční poštovní služby 1 6 5 0 11 12
9 služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí 0 0 0 0 0 0

10 služba mezinárodních odpovědek 0 0 0 0 0 0
11 služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku 0 0 0 0 0 0
12 služba dodání tiskovinového pytle 0 0 0 0 0 0

CELKEM 19 21 14 2 35 54
2. 13 Stížnosti a dotazy na poštovní služby

14 dlouhé čekací doby 0 0 0 0 0 0
15 otevírací doba pošt 0 0 0 0 0 0
16 změna ukládací pošty 0 0 0 0 0 0
17 dodání poštovních zásilek 31 23 14 0 37 68
18 vyřizování reklamací 24 17 23 3 40 67
19 porušení poštovního tajemství 1 0 0 0 0 1
20 poštovní zásilky do/ze zahraničí 1 3 6 0 9 10
21 doručování úředních písemností 1 0 1 0 1 2
22 žádosti o informace 5 1 1 0 2 7

CELKEM 63 44 45 3 89 155
3. 23 Stížnosti a dotazy na vybrané nepoštovní služby 

24 Czech POINT 0 0 0 0 0 0
25 datové schránky 0 1 0 0 1 1
26 elektronický podpis 1 0 0 0 0 1
27 Poštovní spořitelna a ostatní finanční služby 0 0 1 1 1 1
28 ostatní služby 1 5 2 1 7 8

CELKEM 2 6 3 2 9 11
SOUČET STÍŽNOSTÍ A DOTAZŮ NA POŠTOVNÍ A VYBRANÉ NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY 65 50 48 5 98 166

Tabulka 2: Přehled stížností a dotazů na poštovní a vybrané nepoštovní služby za III. Q 2020

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 0
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