
MONITOROVACÍ 
ZPRÁVA

VÝMLUVY OPERÁTORŮ NA ČTÚ 
k síťové neutralitě. Úřad neomezená 
připojení nezakazuje. Více na str. 5

POŠTA PŘESTALA BALÍKY VÁŽIT 
a začala je měřit. Novinky v ceníku 
na str. 6-7.

POKUTA PRO POŠTU PLATÍ
rozhodnutí obstálo při soudním 
přezkumu. Podrobnosti na str. 2.

3/2019

Portál pro srovnání kvality 
mobilních sítí

ČTÚ spustil v testovacím režimu 
aplikaci qos.ctu.cz, srovnávající kvalitu 
pokrytí a datových služeb jednotli-
vých operátorů. Na jednom místě lze 
nalézt výsledky profesionálních měření 
ČTÚ, uživatelských dat z aplikace 
NetMetr a teoretické výpočty. Detaily 
v článku na str. 5.

Analýza trhu mobilních služeb 
ve veřejné konzultaci

Rada ČTÚ schválila zahájení ve-
řejné konzultace o návrhu předběžné 
analýzy zvažovaného trhu mobilních 
služeb. Materiál dospěl k závěru, že na 
trhu potenciálně existuje tacitní koluze 
v otázce ceny mobilních dat. K doku-
mentu je možné uplatnit připomínky 
do 8. dubna.

Platba kartou se v létě rozšíří 
do všech poboček České pošty

Zákazníci České pošty mohou v 
současnosti zaplatit úhradu vybraných 
poštovních služeb platebními kartami 
VISA a Mastercard vydanými jakými-
koli bankami na více než 750 poboč-
kách. Od letošního července bude 
možné používat platební karty na všech 
poštách v České republice.  

Výměna zkušeností: předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák se sešel s delegací Korejské komise pro komunikace, kterou vedl 
komisař Sam Seog Ko. Jednání se dotklo i aukce rádových kmitočtů pro služby 5G. .

T E L E G R A F I C K Y�

https://qos.ctu.cz
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Z  R O Z H O D O V A C Í  P R A X E  S O U D Ů

Pokuta poště za nedodávání zásilek 
obstála i před správními soudy
V monitorovací zprávě č. 1/2017 jsme informovali o pravomocném 
rozhodnutí o uložení pokuty České poště, s.p., za nesplnění poštovní 
povinnosti poskytovat základní služby každý pracovní den a umožnit 
v těchto dnech nejméně jedno dodání na adresu každé fyzické nebo 
právnické osoby. Případ se z iniciativy pošty postupně dostal až 
k Nejvyššímu správnímu soudu, který dal ČTÚ zapravdu.

V popisovaném případě Česká 
pošta na jedné adrese na Jihlavsku pře-
rušila počátkem března 2014 dodávání 
zásilek na 37 pracovních dnů, údajně 
kvůli ohrožení doručovatelky dvěma 
psy za plotem. Chtěla tak využít ust. 
§ 33 odst. 2 zákona o poštovních 
službách, podle kterého držitel poštovní 
licence nemusí dočasně plnit poštovní 
povinnost, jestliže tomu brání překážky, 
které sám nevyvolal a jejichž vzniku ne-
mohl ani při řádné péči zabránit, zejména 
nezaviněné technické problémy, důsledky 
přírodních událostí, nedostatek potřebné 
součinnosti jiných osob nebo důsledky 
krizové situace. 

Toto ustanovení se vztahuje na mi-
mořádné situace, kdy není technicky 
možné doručovat a ani o přerušení 
doručování zásilek informovat dotyčné 
adresáty. Nic takového ale nenastalo, 
protože pošta byla schopna informovat 
adresáty na dané adrese, že jim nebude 
doručovat zásilky. 

ČTÚ ve svém rozhodnutí vyložil, 
že pošta nemohla dopředu předjímat, 
že bude každý doručovací den hrozit 
nebezpečí poštovní doručovatelce, tj. 
že bude naplněna výjimka podle § 33 
odst. 2 zákona o poštovních službách, 
pro které by nebyla povinna doručovat 
poštovní zásilky.

Úřad tehdy při místním šetření 
zjistil, že i když plot u schránky není 
vysoký, nebylo možné, aby se pes 

přes něj vyklonil 
tak, aby ohrozil 
osobu u schránky. 
Podpůrně vyšel 
z úvahy, že zde 
žijící psi mají prů-
měrně v kohout-
ku výšku zhruba 
60 cm a délka 
jejich těla převy-
šuje kohoutkovou 
výšku maximálně 
o 20 %. 

Za správní 
delikt poště uložil 
pokutu 20 tisíc korun. 

Pošta proti rozhodnutí neúspěšně 
brojila jak správní žalobou, tak kasační 
stížností. V ní nijak nepopírala, že po-
vinnost umožnit každý pracovní den 
nejméně jedno podání a jedno dodání 
na adresu každé fyzické nebo práv-
nické osoby nesplnila. Rozporovala 
však, zda je možné skutkovou podstatu 

správního deliktu podle § 37a odst. 3 
písm. a) zákona o poštovních službách 
naplnit porušením této povinnosti.

Nejvyšší správní soud posoudil da-
nou věc tak, že držitel poštovní licence 
se dopustí správního deliktu mimo 
jiné, jestliže nesplní poštovní povin-
nost způsobem, který je v souladu 
s potřebami veřejnosti a se základními 
kvalitativní požadavky. 

Zatímco neurčitý právní pojem 

„POŠTA NEPROKÁZALA, ŽE BY DORUČOVÁNÍ KVŮLI 
PŘÍTOMNÝM PSŮM ZA PLOTEM VŮBEC NEBYLO 
MOŽNÉ.“

„potřeby veřej-
nosti“ právní řád 
nikterak nedefi-
nuje a nechává jej 
k výkladu správ-
ním orgánům, 
základní kvalita-
tivní požadavky 
definuje právní 
řád ve vyhlášce 
o stanovení spe-
cifikace jednotli-
vých základních 

služeb a základních kvalitativních 
požadavků na jejich poskytování. 
Základní kvalitativní požadavky ani 
potřeby veřejnosti nepředstavují samo-
statný seznam povinností, ale upřesňují 
způsob, jak má pošta plnit povinnosti 
stanovené více či méně podrobně 
v zákoně. 

Je zřejmé, že pokud držitel 
poštovní licence nesplní zákonem 
stanovenou povinnost vůbec žád-
ným způsobem, je už nadbytečné 
se zabývat otázkou, zda ji splnil 
způsobem souladným s potře-
bami veřejnosti a se základními 
kvalitativními požadavky. To má 
smysl až v případě, že se podnik snažil 
povinnosti nějakým způsobem dostát. 
Odpovědnost České pošty za správní 
delikt tak podle Nejvyššího správního 
soudu bylo možné dovodit ze zjištěné-
ho porušení poštovní povinnosti, aniž 
by to znamenalo výkladové rozšíření 
skutkové podstaty správního deliktu.

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.1/2017/obrazky/mz-2017-01.pdf


K A L E N D Á Ř

O2

Operátor O2 přestal nabízet připo-
jení prostřednictvím CDMA. Vyplývá 
to z ceníku účinného od 1. března. 
Síť začne být od 15. června postupně 
vypínána.

VODAFONE

Vodafone představil nový ceník 
účinný od 22. února. Hlavní změnou 
je rozšíření tarifů Red o možnost 
zapojit až šest členů.

13.-
14.3.

XV. Mezinárodní ener-
getické fórum, Praha

18.-
22.3.

Evropský týden medi-
ální gramotnosti

21.-
22.3.

Evropský start-up su-
mmit, Kluž, Rumunsko

17.4. Konference Kam kráčí 
telekomunikační sítě, 
Brno
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Z M Ě N Y  S M L U V N Í C H  P O D M Í N E K

§
O2 FAMILY

Operátor O2 Family v ceníku 

účinném od 1. března upozorňuje, 

že tarify a balíčky balíčky s datovým 

limitem nejsou určeny pro přehrávání 

videa či streaming v HD kvalitě nebo 

vyšší, ani pro stahování či záloho-

vání velkých objemů dat, aktuali-

zace software na pozadí, nepřetržité 

monitorování ani využívání dalších 

datově náročných služeb. Dále jsou 

zde uvedena opatření používaná 

pro správné fungování sítí a služeb. 

Operátor v ceníku také uvádí i přehle-

dovou tabulku dopadu stanovených 

parametrů kvality mobilních datových 

služeb na možnost jejich užívání.

T-MOBILE

Tržby operátora T-Mobile mezi-
ročně vzrostly o 0,7 % na 27,231 
miliardy korun. Vyplývá to ze 
zveřejněných hospodářských 
výsledků za rok 2018.  Provozní 

zisk před odpisy EBITDA meziročně 
vzrostl o 5,6 % na 11,441 miliardy 
Kč. Zákazník průměrně zaplatil 
T-Mobile měsíčně 257 korun, 
ARPU tedy meziročně vzrostlo 
o 0,4 %, z toho podíl nehlasových 
služeb na ARPU z mobilních služeb 
činil 51 %. Ke konci roku 2018 měl 
T-Mobile 6,188 mil. zákazníků 
využívajících mobilní služby, což 
v meziročním srovnání představuje 
mírný nárůst o 0,2 %. Počet zákazní-
ků se smluvním tarifem v porovnání 
s minulým rokem vzrostl o 3,8 % 
(na 3,999 mil.), naopak o 5,8 % 
(na 2,189 mil.) poklesl počet zákaz-
níků s  předplacenou kartou. Objem 
přenesených dat v mobilní síti 
vzrostl meziročně o 26,1 % a dosáhl 
55 300 TB (terabytů).

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

Rada ČTÚ dne 26. února vyda-
la novelu opatření obecné povahy 
č. OOP/4/02.2019-2, kterým se 
mění opatření obecné povahy č. 
OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví 
metodika účelového členění nákladů 
a výnosů a jejich přiřazování a určuje 
se struktura vykazovaných informací, 
ve znění opatření obecné povahy č. 
OOP/4/12.2015-7. Novela snížila 
hodnotu procenta návratnosti vložené-
ho kapitálu před zdaněním (WACC) 
pro stanovený podnik zajištující sítě 
elektronických komunikací nebo 
poskytující veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací na 7,25 % 
(pokles o 0,64 p.b.) a WACC pro 
službu přístupu na přístupových sítích 
nové generace na 8,66 % (pokles 
o 2,54 p.b.). Opatření nabývá účinnos-
ti dnem 15. března 2019.

https://www.o2.cz/file_conver/616483
https://www.vodafone.cz/_sys_/FileStorage/download/1/794/prehled-tarifu-a-sluzeb.pdf
http://www.merf.cz/
http://www.merf.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-week
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-summit-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-summit-2019
https://www.isp-konference.cz/kam-kraci-telekomunikacni-site-brno-2019/kkts-brno-2019
https://www.isp-konference.cz/kam-kraci-telekomunikacni-site-brno-2019/kkts-brno-2019
https://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-2018-investice-vyssi-o-8-nejlepsi-sit-rust-v-oblasti-konvergovanych-sluzeb.html
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/predpisy-opatreni/38841/soubory/oop40220192finalnielr.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/oop/oop_04/oop_04-09_2014-06.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_04-12_2015-07.pdf


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

 Ze 17 provedených kontrol 
ČTÚ zjistil závady  ve 14 případech. 
Jednalo se zejména o využívání indo-
or kmitočtů vně budovy. Úřad vyzval 
k odstranění zjištěných nedostatků 
a následně zahájí správní řízení.

…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění. 

ČTÚ provedl celkem 20 kontrol 
zaměřených na využívání kmito-
čtů bez oprávnění. V 11 případech 
zjistil využívání kmitočtů bez nebo 
po skončení platnosti individuálního 
oprávnění; případy řeší ve správním 
řízení.

… dodržování podmínek 
individuálního oprávnění 
k využívání kmitočtů.

 ČTÚ provedl tři kontroly dodržo-
vání podmínek individuálního opráv-
nění k využívání kmitočtů, pochybení 
zjistil ve dvou případech. 

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

ČTÚ ukončil celkem 134 šetření, 
z toho 97 případů se týkalo rušení 
televizního příjmu (a z toho ve 12 pří-
padech šlo o rušení příjmu DVB-T2), 
18 případů rušení veřejných mobilních 
komunikačních sítí GSM a LTE, 6 

případů rušení rozhlasového a satelit-
ního příjmu, 2 případy rušení zařízení 
krátkého dosahu, 2 případy rušení RR 
spojů a 3 případy rušení meteorologic-
kých radarů. Jako zdroj rušení DVB-T 
byla ve 20 případech zjištěna BTS 
LTE v pásmu 800 MHz (viz následu-
jící odrážka), veřejné mobilní sítě byly 
rušeny v pěti případech vyzařováním 
aktivních příjímacích systémů TV 
signálu a ve čtyřech případech vy-
zařováním opakovačů GSM. Příčiny 
nedostatečného příjmu DVB-T2 byly 
výhradně jiné než rušení systémy LTE. 

…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. 

K  28. 2. 2019 bylo ve zkušebním 
provozu 231 základnových stanic, 
v trvalém provozu pak 16 377 stanic. 
V lednu ČTÚ přijal 63 hlášení na ru-
šení a ukončil šetření 97 případů rušení 
DVB-T; základnové stanice LTE 
v pásmu 800 MHz byly zjištěny jako 
zdroj rušení DVB-T ve 20 případech. 
V 54 případech se jednalo o závady 
přijímacího zařízení televizních divá-
ků, v 19 případech se nezjistilo žádné 
rušení a ve 4 případech byl na vině 
nedostatečný signál DVB-T.

…spolupráce ČTÚ s Českou 
obchodní inspekcí

Společná kontrola u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádi-
ových zařízení ve Varnsdorfu odhalila 
prodej bezdrátových zvonků pracují-
cích v pásmu 305 MHz až 334 MHz 
vyhrazeném v ČR pro Ministerstvo 
obrany. Zjištěné závady řeší ve své 
kompetenci ČOI. Další kontrola 
u prodejce v Brně se zaměřila na ry-
bářské příposlechy. Zkontrolováno 
bylo 6 vzorků s výsledkem bez závad.

ČTÚ v únoru zkontroloval...

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

3 573

1 423

počet v únoru vydaných rozhod-
nutí ve věci, z toho 3 560 rozhod-
nutí se týkalo sporu o peněžité 
plnění (zaplacení ceny za služby).

počet v únoru zahájených správních 
řízení, týkajících se účastnických 
sporů mezi osobou vykonávající 
komunikační činnost na straně 
jedné a účastníkem na straně druhé. 
Spory se týkaly peněžitého plnění 
a námitek proti vyřízení reklamace 
na vyúčtování ceny nebo na posky-
tovanou veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, které 
ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona 
o elektronických komunikacích.
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207 500 Kč
objem pokut uložených v úno-
ru za přestupky v poštovních 
službách.

2 241 000 Kč
objem pokut uložených v únoru 
za přestupky v elektronických 
komunikacích.
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Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E

ČTÚ operátorům nezakazuje 
zpomalení připojení po vyčerpání dat
ČTÚ zaznamenává zvyšující se počet stížností zákazníků různých 
operátorů, kteří s infolinkou svého poskytovatele služeb řešili datové 
služby po vyčerpání datového limitu. Tito zákazníci poukazují na to, že 
se při hovoru s callcentrem setkali s tvrzením, že ČTÚ jejich operátorovi 
zakázal poskytovat neomezená data, případně využívat data zpomalenou 
rychlostí po vyčerpání základního datového limitu.

ČTÚ se proti takovým nepravdi-
vým tvrzením důrazně ohrazuje. V žád-
ném případě nikdy nevedl žádné řízení, 
ani nevydal žádné rozhodnutí, kterým 
by poskytovatelům jakkoliv bránil 

v možnosti nabízet neomezené inter-
netové připojení. Pokud se operátor 
rozhodne po vyčerpání základního da-
tového balíčku poskytovat službu dále 
zpomalenou rychlostí, je důležité, aby 
se tak dělo bez diskriminace jednotli-
vých aplikací nebo služeb. Nesmí tak 

docházet k tomu, že některé služby jsou 
zpomalené či zastavené, zatímco jiné 
nikoliv. Takové poskytování datových 
služeb by bylo v rozporu s Nařízením 
EP a Rady (EU) 2015/2120, kterým 
se stanoví opatření týkající se přístupu 
k otevřenému internetu. 

Uvedené Nařízení umožňuje, 
za předpokladu rovného a nediskrimi-
načního přístupu k veškerému datové-
mu provozu, podnikatelům poskytovat 
neomezená data a záleží pouze na je-
jich rozhodnutí, zda a v jaké formě je 
svým zákazníkům nabídnou.

§
SPORY MEZI 
PODNIKATELI

Elektronické komunikace

Účastníci Rozhodnutí

Mundio Distribution 
Czech Republic s.r.o. 
 
O2 Czech Republic 
a.s.,  
T-Mobile Czech 
Republic a.s., 
Vodafone Czech 
Republic a.s., Nordic 
Telecom s.r.o.,  
Asociace provozova-
telů mobilních sítí 
a CNPAC s.r.o.

ČTÚ-47 
235/2016-606

Portál pro srovnávání 
kvality mobilních sítí
Kvalitu mobilních sítí si může každý ověřit v aplikaci qos.ctu.cz. 
Vizualizační nástroj, který vybudoval ČTÚ, je nyní k dispozici v testovacím 
režimu také pro veřejnost. Systém vznikl původně pro kontrolu plnění 
podmínek aukce kmitočtů.

S touto pomůckou mohou uživatelé 
porovnávat kvalitu služeb jednotlivých 
operátorů a rozhodovat se tak podle 
toho například při změně poskyto-
vatele služeb. 
„Na jednom 
místě ukazujeme 
výsledky profesi-
onálních měření, 
uživatelských dat 
získaných v rámci 
aplikace NetMetr 
a teoretické výpo-
čty,“ vyzdvihuje 
přednosti aplika-
ce předseda Rady 
ČTÚ Jaromír Novák. ČTÚ má v plánu 
vizualizační nástroj rozšiřovat o další 
funkce a postupně přidávat i další služby, 
např. pevné připojení k internetu.

Tato aktivita souvisí s projektem 
MoQoS, jehož počátek sahá do roku 
2015, kdy Jaromír Novák inicioval 
vznik memoranda o spolupráci mezi 

ČTÚ a národ-
ními regulátory 
z dalších států 
EU (Slovenska, 
Slovinska, 
Chorvatska, 
Polska, Srbska, 
Rumunska), 
a také mezi 
ČTÚ a sdruže-
ním CZ.NIC, 
na které navazo-

valo spuštění aplikace NetMetr (www.
netmetr.cz). Projekt byl Evropskou 
komisí vybrán k financování v rámci 
programu Connecting Europe Facility.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2120
https://qos.ctu.cz
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Česká pošta přestává 
vážit a začíná měřit 

Česká pošta zásadním způsobem od 1. března změnila výpočet ceny poštovní 
služby u všech vnitrostátních balíků a u doporučeného balíčku z oblasti 
služby doporučených zásilek. Namísto obvyklého a dosud používaného vážení 
poštovních zásilek je nově rozhodujícím kritériem pro určení ceny velikost 
nejdelší strany zásilky.

Změna je dle vyjádření České 
pošty motivována zejména potřebou 
zvýšit podíl zásilek vhodných pro 
strojní třídění, a snížit tak náklady 
na jejich zpracování. Výše původních 
a nových cen služby pro jednotlivé 
druhy poštovních zásilek z oblasti zá-
kladních poštovních služeb je uvedena 
v následující tabulce.

Současně se u poštovních balíků 
z oblasti základních poštovních služeb 
snižuje maximální dovolená hmotnost 
z 20 kg na 10 kg.

Zavádí se  i některé nové příplat-
ky a slevy. Za zmínku stojí zejména 
příplatek „Nestandard“ ve výši 16 Kč 
pro zásilky jiného tvaru než pravi-
delného kvádru nebo krychle, zásilky 

nezabalené do pevného obalu, nebo 
zabalené v černém obalu. Slevu ve výši 
8 Kč získá odesílatel, který předá 
podací data prostřednictvím internetu. 
Obdobně byly upraveny i podmínky 
balíků mimo oblast základních poš-
tovních služeb. Staré i nové ceny pro 
nejvyužívanější balíkovou službu – 
balík Do ruky jsou uvedeny v tabulce.

Balík Do ruky Cena 
do 28. 2.

Cena 
od 1. 3. 

do 2 kg 138 Kč  

do 5 kg 152 Kč  

do 10 kg 173 Kč  

do 15 kg 229 Kč  

do 20 kg 257 Kč  

do 30 kg 294 Kč  

S (do 35 cm)  129 Kč

M (do 50 cm)  159 Kč

L (do 100 cm)  209 Kč

XL 
(do 240 cm)  359 Kč

Nově bude v balíku Do ruky 
a v balíku Na poštu možné dopravovat 
i peníze, aktivované platební karty 
a jiné platební prostředky; poukázky 
na odběr zboží nebo služeb; směnky, 
šeky a jiné cenné papíry; předměty 
kulturní, umělecké nebo sběratelské 
hodnoty bez ohledu na jejich stáří 
a cenu; šperky, drahé kameny, drahé 
kovy a výrobky z nich, a další ob-
dobně cenné věci za příplatek ve výši 
50 Kč. Příplatek „Nestandard“ činí 
u těchto zásilek 19 Kč. Kromě slevy 
10 Kč za předání podacích dat pro-
střednictvím internetu je u těchto 
zásilek poskytována i sleva 10 Kč při 
podání se zákaznickou kartou.

Nový systém bude v některých 

Druh služby – vnitrostátní
Cena do  

28. 2. 2019  
(Kč/ks)

Cena od 
 1. 3. 2019  

(Kč/ks)
Doporučený balíček    

Doporučený balíček do 500 g 74  
Doporučený balíček do 1000 g 79  
Doporučený balíček do 2000 g 83  
Doporučený balíček S (do 35 cm)   99
Doporučený balíček M (do 50 cm)   119
Doporučený balíček L (do 60 cm)   169

Obyčejný balík    
Obyčejný balík do 2 kg 74  
Obyčejný balík do 5 kg 81  
Obyčejný balík do 10 kg 95  
Obyčejný balík S (do 35 cm)   89
Obyčejný balík M (do 50 cm)   119
Obyčejný balík L (do 100 cm)   169
Obyčejný balík XL (do 240 cm)   319

Cenný balík   
Cenný balík do 2 kg 110  
Cenný balík do 5 kg 120  
Cenný balík do 10 kg 140  
Cenný balík S (do 35 cm)  129
Cenný balík M (do 50 cm)  159
Cenný balík L (do 100 cm)  209
Cenný balík XL (do 240 cm)   359

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/5544515/Cen%C3%ADk_1_3_2019.pdf/b046c5e5-5e95-4e1d-97c8-3669a33f6869
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NÁSTROJ PRO PROPOJENÍ 
EVROPY

Dne 14. února  zveřejnila Evropská 
komise celkem 6 výzev k předkládání 
návrhů projektů, na které je možné 
získat grant v rámci Programu pro 
propojení Evropy (CEF). Návrhy lze 
předkládat pro tyto výzvy:

 ▪ CEF-TC-2019-1 – Automated 
Translation (automatický 
překlad) 

 ▪ CEF-TC-2019-1 – eIdentifica-
tion (eID) & eSignature (eIden-
tifikace (eID) & ePodpis) 

 ▪ CEF-TC-2019-1 – eDelivery 
(elektronické doručování)

 ▪ CEF-TC-2019-1 – eInvoicing 
(elektronická fakturace)

 ▪ CEF-TC-2019-1 – Europeana 
 ▪ CEF-TC-2019-1 – EU Student 

Card (Evropská Studentská 
elektronická karta)

Uzávěrka všech výzev je 14. května 
2019.

REVIZE DOPORUČENÍ 
O RELEVANTNÍCH TRZÍCH

Dne 15. února zahájila Evropská 
komise veřejnou konzultaci o revizi 
doporučení o relevantních trzích pro-
duktů a služeb 2014/710/EU v odvětví 
elektronických komunikací. Cílem je 
shromáždit informace o současném 
stavu a vývoji velkoobchodních trhů 
a zhodnotit stávající a potenciální trhy, 
které jsou náchylné k ex ante regulaci 
v tomto odvětví. Výsledky konzultace 
budou využity při přípravě nového 
doporučení, které má být přijato 
nejpozději do 21. prosince 2020. 
Konzultace probíhá do 10. května 
2019.

MAXIMÁLNÍ SAZBA 
ZA UKONČENÍ VOLÁNÍ

18. února  představila Evropská 
komise návrh kroků vedoucích 
ke stanovení jednotné maximální 

sazby za ukončení hlasového volání 
v mobilní síti po celé EU. Požadavek 
na určení této jednotné sazby vychází 
z Evropského kodexu pro elektronic-
ké komunikace. Navržené kroky je 
možné připomínkovat do 18. března 
2019, během třetího kvartálu 2019 se 
očekává spuštění veřejné konzultace.

LOKALIZACE TÍSŇOVÝCH 
VOLÁNÍ

Dne 25. února  bylo v Úředním 
věstníku Evropské unie zveřejněno 
Nařízení Komise v přenesené pra-
vomoci (EU) 2019/320 ze dne 12. 
prosince 2018, kterým se doplňuje 
směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/53/EU, pokud jde o po-
užití základních požadavků uvede-
ných v čl. 3 odst. 3 písm. g) uvedené 
směrnice, za účelem zajištění lokalizace 
volajícího při tísňových komunikacích 
z mobilních zařízení. Nařízení vstupu-
je v platnost dvacátým dnem po vyhlá-
šení v Úředním věstníku a použije se 
ode dne 17. března 2022.

případech znamenat zdražení 
poskytovaných služeb, nejvý-
razněji v případě Doporučeného 
balíčku, u kterého se poštovné 
zvýší v některých případech 
na více než dvojnásobek, u mno-
hých zásilek se však ceny služby 
naopak sníží. Týká se to zejména 
malých těžkých zásilek (šrouby, 
matice, železářské zboží) a para-
doxně, vzhledem k deklarované-
mu zdůvodnění změn, i zásilek, 
u kterých byl do konce února 
vybírán příplatek „Neskladné“ 
ve výši 145 Kč pro zásilky delší 
než 180 cm nebo se součtem 
stran větším než 240 cm. Rozdíly 
v cenách poštovní služby balík 
Do ruky do 28. února a od 1. 
března jsou znázorněny v násle-
dující tabulce.

Kategorie
S M L XL

do 35 cm do 50 cm do 100 cm1 do 100 cm2 do 240 cm3 do 240 cm4

do 2 kg -9 21 71 -74 221 76

do 5 kg -23 7 57 -88 207 62

do 10 kg -44 -14 36 -109 186 41

do 15 kg -100 -70 -20 -165 130 -15

do 20 kg -128 -98 -48 -193 102 -43

do 30 kg -165 -135 -85 -230 65 -80

1 Součet tří stran do 240 cm 
2 Součet tří stran nad 240 cm 
3 Délka strany do 180 cm 
4 Délka strany nad 180 cm

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://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-automated-translation
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eid
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-edelivery
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-einvoicing
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-europeana
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-student-ecard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/consultation-revision-recommendation-relevant-markets
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&qid=1550647086012&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0710&qid=1550647086012&from=CS
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5354501_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0320&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0320&from=CS
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JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH

Dne 1. března  zasedala v Bukurešti 
neformální Rada ministrů pro tele-
komunikace, během které proběhla 
diskuze o budoucnosti jednotného 
digitálního trhu, umělé inteligenci 
a kybernetické bezpečnosti. Jednání 
předcházela dne 28. února třetí 
Ministerská konference Východního 
partnerství o digitální ekonomice. Ta 
se zaměřila na možnosti rozšíření pří-

nosů jednotného digitálního trhu také 
na Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, 
Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu.

BEREC

Ve dnech 6. až 8. března 2019 se 
v Budapešti uskutečnilo první ple-
nární zasedání BEREC a IRG v tomto 
roce. Během jednání byly mimo jiné 
přijaty následující dokumenty, které 
budou zveřejněny na webových strán-

kách BEREC:

 ▪ Zpráva BEREC k cenám za pří-
stup k infrastruktuře a veřejným 
stavbám

 ▪ Zpráva BEREC k indikátorům 
Internetu věcí

 ▪ Zpráva BEREC k ukončování 
smluv a změně poskytovatele

 ▪ Porovnávací zpráva BEREC 
k mezinárodnímu roamingu

 ▪ Pokyny BEREC ke komunikaci 
v rámci EU

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
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