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POPLATKY ZA KMITOČTY 
pro experimentální účely díky rozhodnutí 
vlády klesají na desetinu. Více na str. 6 

ABSENCI NÁLEŽITOSTÍ 
v účastnické smlouvě je také možné 
reklamovat u ČTÚ. Podrobnosti na str. 5

PŘENOSITELNOST ČÍSEL 
Od 1. 4. 2020 bude přenos rychlejší a 
jednodušší. Podrobnosti na str. 3

3/2020

Rada ČTÚ je opět kompletní

9. března vláda ČR jmenovala  
nového člena Rady Českého teleko-
munikačního úřadu. Stal se jím Ing. 
Marek Ebert, dlouholetý ředitel sekce 
regulace, který se ujme svého mandátu 
k 1. dubnu. Nový člen Rady působí na 
ČTÚ již od roku 1993, kdy byl úřad 
ještě součástí tehdejšího Ministerstva 
hospodářství.

UPC součástí Vodafonu

K 1. 4. 2020 bude dokončen proces 
fúze sloučením společností UPC Česká 
republika, s.r.o., a UPC Infrastructure, 
s.r.o., s Vodafone Czech Republic a.s. 
jako nástupnickou společností. Všichni 
zákazníci UPC ČR se od 1. 4. auto-
maticky stávají zákazníky Vodafonu. 
Ke stejnému dni dochází ke změně 
obchodních podmínek.

Rizika expozice člověka 
elektromagnetickému poli 
vysílačů sítí 5G

Ministerstvo průmyslu a obchodu 
zveřejnilo materiál Národní referenč-
ní laboratoře pro neionizující elek-
tromagnetická pole a záření, který 
reaguje na rostoucí obavy a dotazy tý-
kající se ochrany zdraví před elektro-
magnetickým polem (neionizujícím 
zářením) sítí 5G.

T E L E G R A F I C K Y

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci k novým

Rámcové podmínky aukce úřad 
představil odborné veřejnosti již 
počátkem března. V pondělí 16. 
března zveřejnil jejich plné znění a 
zahájil k nim veřejnou konzultaci. 
   Chystaná aukce se týká kmitočtů 
v rozsahu 2x30 MHz v pásmu 700 
MHz, které byly uvolněny přechodem 
digitálního televizního vysílání na 
nový a efektivnější standard DVB-T2. 
Tyto kmitočty umožňují přenosy s 
větším dosahem, a jsou tak vhodné pro 
budování celoplošného pokrytí. Dále 
jsou součástí aukce kmitočty v rozsahu 
2x160 MHz v pásmu 3,5 GHz (tj. 3400 
až 3600 MHz), které sice umožňují 
přenosy jen s kratším dosahem, ale 
zato mají větší kapacitní možnosti a 
hodí se tak pro dokrytí lokalit s větší 
koncentrací uživatelů mobilních 
služeb, i pro poskytování služeb v 
pevném místě.

(pokr. na str. 2)

podmínkám 5G aukce

https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-vlada-jmenovala-noveho-clena-rady-ctu
https://tam.je/zmena
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/rizika-expozice-cloveka-elektromagnetickemu-poli-vysilacu-siti-5g--252602/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/rizika-expozice-cloveka-elektromagnetickemu-poli-vysilacu-siti-5g--252602/
https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/koncepce-a-strategie/rizika-expozice-cloveka-elektromagnetickemu-poli-vysilacu-siti-5g--252602/
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-textu-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/20200316-vyhlaseniczvk.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-textu-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k-7


2    |    MONITOROVACÍ ZPRÁVA 3/2020

 A U K C E  5 G

(pokr. ze strany 1)
Předpokládá se, že obě skupiny 

frekvencí budou využity pro budování 
mobilních sítí na bázi nového standar-
du 5G.

Cílem aukce je přivést na tuzemský 
trh další nové poskytovatele, kteří by 
mohli konkurovat těm současným a 
dokázali přinést snížení cen a zlepšení 
dostupnosti mobilních služeb, zejména 
pak těch datových. Současně jsou nové 
podmínky aukce navrženy tak, aby 
pro takovéto zájemce nebyly odrazují-
cí, ale naopak motivující. 

Významným motivujícím faktorem 
pro nové poskytovatele je právo na 
tzv. národní roaming. Tím se rozumí 
možnost dočasně využít k poskyto-
vání vlastních služeb již vybudované 
mobilní sítě stávajících operátorů, za 
regulované ceny. Díky tomu může 
nový poskytovatel začít poskytovat 
celoplošné mobilní služby již v době, 
kdy ještě nemá vybudováno pokrytí 
vlastní sítí, či kdy ještě nejsou do-
statečně dostupná a mezi uživateli 
rozšířená mobilní koncová zařízení, 
podporující jím nasazovanou techno-
logii (např. 5G). 

Podle podmínek nové aukce bude 
právo národního roamingu přiznáno, 
a to do poloviny roku 2029, jak těm 
novým poskytovatelům, kteří získají 
kmitočty v pásmu 700 MHz, tak i 
těm, kteří získají kmitočty v pásmu 3,5 
MHz. Stejně tak bude přiznáno těm 
novým poskytovatelům, kteří již dříve 
získali kmitočty v pásmu 3,7 MHz 
(3600 až 3800 MHz) v rámci předcho-
zí aukce.

Dalším motivujícím faktorem je 
možnost, aby se aukce o kmitočty v 
pásmu 700 MHz, vhodné pro budo-
vání celoplošného pokrytí, účastnili i 
zájemci, kteří hodlají poskytovat jen 
velkoobchodní služby. Ty by pak 
mohli využívat další poskytovatelé k 
poskytování vlastních služeb konco-
vým zákazníkům (tj. na maloobchodní 
úrovni), již bez ohledu na to, zda sami 
současně jsou či nejsou držiteli jakých-
koli frekvencí.

V neposlední řadě je dalším 
motivujícím faktorem, konkrétně pro 
tzv. virtuální operátory, povinnost tzv. 
referenční velkoobchodní nabídky. 
Tu budou muset zveřejnit ti posky-
tovatelé, kteří nově získají kmitočty v 
pásmu 700 MHz, a to jak ve verzi pro 
tzv. full-MVNO (virtuální operátory 
s vlastní infrastrukturou), tak i ve 
verzi pro tzv. light-MVNO (virtuální 
operátory bez vlastní infrastruktury).

Součástí aukce naopak nebudou 
kmitočty v rozsahu 2 x 40 MHz v 
pásmu 3,5 GHz (z celkového objemu 
2 x 200 MHz, které jsou v tomto 
pásmu k dispozici). Po vzoru Německa 
zůstanou tyto kmitočty vyhrazené pro 
využití v rámci Průmyslu 4.0 (napří-
klad pro řízení výroby v průmyslových 
areálech), a ČTÚ je bude přidělovat 
formou individuálních oprávnění kon-
krétním žadatelům z oblasti průmyslu, 
kteří je budou využívat pro svou 
vlastní potřebu (nikoli pro poskytování 
veřejně dostupných služeb).

16.3. Byla zahájena veřejná 
konzultace k podmín-
kám aukce

1.4. BEREC Stakeholder 
Forum, Brusel

K A L E N D Á Ř

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

O2 FAMILY

Společnost O2 Family s.r.o. vydala 
s účinností od 1. 3. nový ceník. Hlavní 
změnou je zavedení služby eSIM, která 
v elektronické podobě plní funkci 
SIM karty. Ke změně došlo i v případě 
překročení čerpaných dat v zóně EU, 
a to snížením příplatku z 0,13 Kč na 
0,11 Kč za 1 MB. Společnost dále 
zveřejnila nové Všeobecné podmínky 
pro poskytování služeb elektronických 
komunikací účinné od 1. 4., reagující 
na novelu zákona o elektronických 
komunikacích. 

ČEZ PRODEJ, A.S.

Také společnost ČEZ Prodej, 
a.s., která nabízí služby pod značkou 
MOBIL OD ČEZ, vydala nový ceník 
s účinností od 1. 4. Společnost zavádí 
novou Zónu 0 – EU pro mezinárodní 
volání. Společnost dále zveřejnila nové 
Všeobecné podmínky pro poskyto-
vání služeb elektronických komu-
nikací účinné od 1. 4., které reagují 
na novelu zákona o elektronických 
komunikacích.

§

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-textu-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k-7
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-textu-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k-7
https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/6702-berec-stakeholder-forum-on-1st-april-2020-new-date-new-place-new-formula
https://berec.europa.eu/eng/news_and_publications/whats_new/6702-berec-stakeholder-forum-on-1st-april-2020-new-date-new-place-new-formula
https://www.o2family.cz/files/content/podminky/20200301/2020-03-01-cenik-pravidla-o2.pdf
https://www.o2family.cz/files/content/podminky/20200301/2020-03-01-cenik-pravidla-o2.pdf
https://www.o2family.cz/files/content/podminky/20200301/2020-03-01-cenik-pravidla-o2.pdf
https://www.o2family.cz/files/content/podminky/20200301/2020-03-01-cenik-pravidla-o2.pdf
https://www.cez.cz/edee/content/file/mobil/cezmobil_cenika4-20200401b.pdf
https://www.cez.cz/edee/content/file/mobil/cezmobil_cenika4-20200401b.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/podpora/mobil/cezmobil-vp_a4-8s-20200401_web.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/podpora/mobil/cezmobil-vp_a4-8s-20200401_web.pdf
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/podpora/mobil/cezmobil-vp_a4-8s-20200401_web.pdf
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Nové lhůty pro přenos 
telefonních čísel 

P Ř E N O S  T E L E F O N N Í C H  Č Í S E L

Novela zákona o elektronických komunikacích, účinná od 1. dubna, 
výrazně zjednodušila a zrychlila přenos čísla při změně poskytovatele 
pevných i mobilních telefonních služeb. 

 Novela přináší možnost tzv. one-stop-shopu: zájemce o pře-
nesení telefonního čísla již nemusí komunikovat se svým stávajícím 
poskytovatelem služby, protože všechny nezbytné kroky zajistí nový 
poskytovatel. Ten musí ve lhůtě jednoho pracovního dne informo-
vat opouštěného poskytovatele o obdržené žádosti zájemce. Spolu s 
ním pak provede všechny nezbytné kroky tak, aby mohla být smlouva 
ukončena a služba aktivována u nového poskytovatele v požadovaném 
termínu - nejpozději do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy přejí-
mající poskytovatel informuje opouštěného.
 Dnem 1.4. také nabude účinnosti novelizované opatření obec-
né povahy č. 10, které upravuje podmínky pro realizaci přenositelnosti 
telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli.
 Celková lhůta pro přenesení telefonního čísla se odvíjí od 
okamžiku, kdy zájemce o přenesení kontaktuje svého vybraného 
nového poskytovatele. Od té chvíle běží lhůta jednoho pracovního 
dne, ve které musí přejímající poskytovatel informovat opouštěného, a 
během následujících dvou pracovních dnů musí být zajištěny všechny 
úkony, potřebné k přenesení telefonního čísla. Následující pracovní den 
je pak ukončen smluvní vztah s opouštěným poskytovatelem a dochází 
k deaktivaci služby poskytované u opouštěného poskytovatele a aktivaci 
u přejímajícího poskytovatele. 
 Platí přitom, že v případě, kdy po uplynutí lhůty dvou pra-
covních dnů následuje víkend či svátek, bude služba poskytována 
opouštěným poskytovatelem až do následujícího pracovního dne, kdy 
číslo aktivuje přejímající poskytovatel služby.
 Pro ilustraci průběhu celého procesu uvádíme jako příklad 
následující situace v rámečcích:

1.  Účastník požádá přejímajícího poskytovatele služby o za-
jištění přenesení telefonního čísla v pondělí. Ten má informovat 
opouštěného poskytovatele nejpozději do jednoho pracovního dne 
- učiní tak v úterý. Během středy a čtvrtka plyne lhůta pro zajištění 
nezbytných úkonů. Následující den je pracovní (pátek), a tento den 
tedy dojde k aktivaci služby u přejímajícího poskytovatele. 

    3. Účastník požádá přejíma-
jícího poskytovatele o zajištění 
přenesení telefonního čísla ve 
středu a přejímající poskytova-
tel informuje opouštěného ve 
čtvrtek. V takovém případě k 
aktivaci služby u přejímajícího 
poskytovatele dojde v úterý, 
protože lhůta dvou pracov-
ních dnů připadá na pátek a 
pondělí.

    2.  Účastník požádá přejímajícího poskytovatele služby o zajištění 
přenesení telefonního čísla v pondělí a přejímající poskytovatel 
ještě ten samý den informuje opouštěného poskytovatele. Lhůta pro 
zajištění nezbytných úkonů pak běží v úterý a ve středu. K aktivaci 
služby u přejímajícího poskytovatele dochází ve čtvrtek.

    4.  Účastník požádá přejí-
majícího poskytovatele služby 
o zajištění přenesení čísla v 
úterý, a přejímající poskyto-
vatel informuje opouštěného 
ve středu. Během čtvrtka a 
pátku plyne lhůta pro zajištění 
nezbytných úkonů. K aktivaci 
služby u přejímajícího posky-
tovatele dojde v pondělí, které 
je prvním pracovním dnem 
následujícím po uplynutí lhůty 
dvou pracovních dnů.

Nastavené lhůty se aplikují i na 
případ, kdy dojde k ukončení 
smlouvy nebo její výpovědi, a 
teprve následné žádosti přejíma-
jícího o přenesení svého telefon-
ního čísla. Potom v případě, kdy 
smlouva s opouštěným poskyto-
vatelem skončí dříve, než uplynou 
předepsané lhůty pro zajištění 
přenositelnosti, může dojít k 
přerušení poskytování služby. 
Typicky k tomu dojde v případě, 
kdy účastník požádá o přenesení 
až v samotném závěru výpovědní 
lhůty ze smlouvy (např. jeden den 
před ukončením smlouvy).



...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 66 GHz 

Z 14 kontrol provedených ČTÚ 
byly závady zjištěny v 10 případech. 
Jednalo se zejména o využívání  
indoor kmitočtů vně budovy, které 
byly řešeny výzvou k odstranění 
zjištěných nedostatků a následným 
správním řízením.

…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění. 

ČTÚ provedl 15 kontrol zamě-
řených na využívání kmitočtů bez 
oprávnění. V 10 případech bylo 
zjištěno využívání kmitočtů bez nebo 
po skončení platnosti individuálního 
oprávnění - tyto případy budou 
řešeny ve správním řízení. 

… dodržování podmínek 
individuálního oprávnění 
k využívání kmitočtů. 

Byla provedena 1 kontrola, při které 
bylo zjištěno nedodržení parametrů 
individuálního oprávnění.

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

ČTÚ v únoru ukončil celkem 
119 šetření, z toho 74 případů rušení 
televizního příjmu (v 50 případech se 

jednalo o rušení příjmu DVB-T2), 18 
případů rušení veřejných mobilních 
komunikačních sítí GSM, UMTS a 
LTE, 16 případů rušení meteorologic-
kého radaru, pět případů rušení rozhla-
sového a satelitního příjmu, tři případy 
rušení zařízení pohyblivé a pevné 
služby a tři případy rušení zařízení 
krátkého dosahu. V devíti případech 
rušení veřejných mobilních komuni-
kačních sítí byl zdrojem rušení aktivní 
prvek televizního příjmu. Jako zdroj 
rušení příjmu DVB-T a DVB-T2 byla 
v jednom případě zjištěna základnová 
stanice LTE. Ve 24 případech špat-
ného příjmu DVB-T2 se jako příčina 
ukázala závada zařízení diváka, ve 13 
případech rušení ustalo, nebo mělo 
sporadický výskyt a ve třech případech 
se jednalo o příčiny mimo vysílací a 
přijímací stranu (zastínění, odrazy od 
terénních překážek). 

…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. 

 K 29. 2. bylo ve zkušebním 
provozu 177 základnových stanic, v 
trvalém provozu pak 16 771 stanic. V 
únoru bylo přijato 74 hlášení na rušení 
a ukončeno bylo šetření 74 případů 
rušení televizního příjmu; BTS LTE v 
pásmu 800 MHz byla zdrojem rušení 
příjmu DVB-T a DVB-T2 v jednom 
případě. Závady přijímacího zařízení 
televizních diváků byly zjištěny v 38 
případech, ve 20 případech rušení 
ustalo, nebo mělo sporadický výskyt. 
V sedmi případech se jednalo o vliv 
zastínění, či odrazů. Osm hlášení na 
rušení stornovali jejich podavatelé 
během šetření rušení.

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

2 763

3 069

počet v únoru vydaných rozhod-
nutí ve věci, z toho 2 741 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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POŠTOVNÍ SLUŽBY

České poště byla k 1. 3. ze státního 
rozpočtu vyplacena druhá část čis-
tých nákladů představujících nespra-
vedlivou finanční zátěž za zúčtovací 
období 2013 a 2014 ve výši 300 
milionů Kč. Celková úhrada čistých 
nákladů za tyto roky je zákonem č. 
29/2000 Sb., o poštovních službách, 
stanovena na 800 milionů, první část 
ve výši 500 milionů byla České poště 
vyplacena již v září 2019.
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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

Kontrola dodržování podmínek 
přístupu k otevřenému Internetu
ČTÚ se při své činnosti zaměřuje mimo jiné na kontrolu dodržování 
podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, které 
stanovuje pravidla týkající se přístupu k otevřenému internetu, jimiž jsou 
poskytovatelé služeb elektronických komunikací vázáni.

Jako dozorový orgán dle tohoto 
Nařízení se ČTÚ často setkává s 
tím, že především menší poskytova-
telé nesplňují požadavky stanovené 
Nařízením a neuvádí ve svých smluv-
ních podmínkách všechny požado-

vané parametry kvality poskytované 
služby. 

Toto porušení podmínek stano-
vených výše uvedeným evropským 
předpisem pak vede k tomu, že spotře-
bitelé nemají možnost ověřit, zda jim 
je poskytována služba elektronických 
komunikací v souladu s uzavřenou 
smlouvou, neboť bez uvedení požado-
vaných parametrů kvality služby lze 
jen stěží ověřit, zda těchto parametrů 
bylo skutečně dosaženo či nikoliv.

Do výše popsané situace se dostala 
také spotřebitelka, která se na ČTÚ 
obrátila se stížností na nedostatečnou 
kvalitu poskytované služby přístupu k 
internetu. Na základě tohoto podnětu 
provedl ČTÚ šetření, kterým bylo 

zjištěno, že poskytovatel služeb 
elektronických komunikací neuvedl ve 
svých smluvních podmínkách všechny 
informace týkající se parametrů služby 
přístupu k internetu, jež požaduje 
předmětné Nařízení. 

Poskytovatel ve smlouvě uvedl 
pouze obecné vymezení možných 
zásahů ovlivňujících kvalitu poskyto-
vané služby přístupu k internetu, aniž 
by bylo konkrétně vymezeno, jaký 
dopad tato případná opatření mohou 
mít na služby využívané účastníky, ať 
již ve smyslu pozastavení či zpoma-
lení konkrétních služeb. Rovněž byla 
zjištěna absence konkrétních infor-
mací o vlivu konkrétních parametrů 
kvality služby na poskytování sjednané 
služby přístupu k internetu, tedy jak 
kupříkladu omezení rychlosti služby 
či objemu dat působí na využívání 
služeb, aplikací či obsahu. Účastnická 
smlouva neobsahovala ani Nařízením 
požadované parametry v podobě 

minimální, běžně dostupné, maximální 
a inzerované rychlosti poskytované 
služby, včetně jasného vymezení 
dopadu případných velkých odchylek 
od inzerované rychlosti poskytované 
služby a právo koncových uživatelů na 
přístup k informacím a obsahu a jejich 
šíření, využívání a poskytování aplikací 
a služeb a využívání koncového zaříze-
ní podle svého vlastního výběru bez 
ohledu na polohu koncového uživatele 
nebo poskytovatele či polohu, původ 
nebo určení dané informace, obsahu, 
aplikace nebo služby, a to prostřednic-
tvím své služby přístupu k internetu.

Absenci těchto náležitostí v účast-
nické smlouvě tedy ČTÚ shledal jako 
porušení Nařízení, a tedy naplňující 
skutkovou podstatu přestupku dle 
zákona o elektronických komunika-
cích, kterého se tento poskytovatel 
dopustil tím, že nezajistil, aby smlou-
va, která zahrnuje služby přístupu k 
internetu, obsahovala výše vymezené 
údaje požadované tímto Nařízením. 
Z uvedeného důvodu ČTÚ rozhodl o 
udělení pokuty za spáchaný přestupek.

ČTÚ v této souvislosti proto 
doporučuje spotřebitelům, aby se v 
případě, že zjistí, že jejich smlouva 
neobsahuje všechny povinné nále-
žitosti, obrátili na Úřad, který jejich 
podnět prověří a v případě, že shledá 
pochybení, tak jako v popsaném 
případě, uloží poskytovateli pokutu a 
povinnost nedostatky ve smluvních 
podmínkách odstranit.

„Č TÚ D OPORUČUJE SPOTŘEBITELŮM, 
ABY SE V  PŘÍPA DĚ,  ŽE ZJ ISTÍ ,  ŽE  JEJ ICH 
SMLOUVA NEOBSAHUJE VŠECHNY POVINNÉ 
NÁ LE ŽITO ST I ,  OBRÁT IL I  NA ÚŘAD“
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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

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T/
DVB-T2:

V souladu s harmonogramem uve-

deným v nařízení vlády č. 199/2018 

Sb., o Technickém plánu přechodu 

zemského digitálního televizního vysí-

lání ze standardu DVB-T na standard 

DVB-T2, došlo v únoru v Jihočeském, 

Karlovarském, Královohradeckém, 

Plzeňském, Libereckém a Ústeckém 

kraji k vypínání vysílačů u celoploš-

ných sítí DVB-T (sítě 1 - 4) a pře-

chodových sítí DVB-T2 (PS11 – 13). 

Současně bylo v těchto krajích zahá-

jeno vysílání finálních sítí DVB-T2 

(sítě 21 - 24). Operátoři vysílacích sítí 

DVB-T2 (sítě 21 - 24) tak v  únoru 

významně rozšířili své pokrytí televiz-

ním signálem DVB-T2. Podrobnější 

informace o pokrytí jsou uvedeny na 

https://digi.ctu.cz/dtv/.

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

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže (ÚOHS) nevznesl žádné 
připomínky k analýzám relevantních 
trhů č. 1 a 2.  Rada ČTÚ tedy na svém 
zasedání 18. února schválila znění 
těchto analýz, které byly následně 
odeslány Evropské komisi.

H O S P O D A Ř E N Í  O P E R Á T O R Ů , 
A N A L Ý Z Y  T R H Ů

Trh č. 5 – velkoobchodní trh 
přístupu k mobilním službám

Sdělením ze 4. února 2020 oznámil 
ČTÚ, že v rámci pátého kola analýz 
relevantních trhů zahajuje analýzu 
nově ustanoveného relevantního trhu 
č. 5 – velkoobchodní trh přístupu k 
mobilním službám.

T - MOBILE

Společnost T-Mobile zveřejnila 18. 
února své hospodářské výsledky za rok 
2019. Celkové tržby meziročně vzrost-
ly o 3,8 % na 28,267 miliardy Kč. 
Provozní zisk před odpisy EBITDA 
meziročně vzrostl o 4,4 % na 11,946 
miliardy Kč. Ke konci roku 2019 
měl T-Mobile 6,265 mil. zákazníků 
mobilních služeb, což v meziročním 
srovnání představuje mírný nárůst o 
1,2 %. Počet zákazníků se smluvním 
tarifem v porovnání s minulým rokem 
vzrostl o 2,3 % na 4,091 mil., počet 
zákazníků využívajících předplacenou 
kartu mírně poklesl o 0,7 % na 2,173 
mil. a počet zákazníků M2M služeb 
meziročně vzrostl o 13,9 % na 500 
tisíc. Objem přenesených dat pro-
střednictvím konvergovaných služeb 
meziročně vzrostl téměř o 82 % a 
dosáhl více než 314 000 TB. Objem 
přenesených dat v mobilní síti dosáhl 
téměř 100 000 (terabytů).

POPLATKY ZA KMITOČTY

28. února bylo v částce 24 Sbírky 

zákonů uveřejněno nařízení vlády č. 

56/2020 Sb., o stanovení výše a způsobu 

výpočtu poplatků za využívání rádiových 

kmitočtů a čísel.

Tímto nařízením vlády dochází k de-

setinásobnému snížení původní výše pro-

centa používaného pro výpočet poplatku 

za využívání rádiových kmitočtů pro 

experimentální účely (tj. z 10 % na 1 % 

„běžných“ poplatků). Současně se nařízení 

svojí úpravou snaží více podpořit možnost 

využití vyšších částí rádiového spektra, ze-

jména v případě přípravy na zavádění sítí 

5G, proto dochází ke změnám úpravou 

jednotlivých koeficientů, používaných pro 

výpočet poplatků za využívání rádiových 

kmitočtů pro pozemní pohyblivou službu 

u celoplošných rádiových sítí i ostatních 

rádiových sítí pozemní pohyblivé služby 

(vč. regionálních a lokálních rádiových sítí 

a ostatních rádiových sítí).

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 

1. dubna 2020.

L E G I S L A T I V N Í  Z M Ě N Y

DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ 
VYSÍLÁNÍ T-DAB:

V únoru byly spuštěny vysílače 
multiplexu RTI: Jáchymov 2 (kanál 
9C) a Příbram hvězdárna (kanál 5A).

REGIONÁLNÍ TELEVIZNÍ SÍTĚ:

V rámci RS 7 došlo v únoru ke 

změně vysílacích kanálů: Ústí nad 

Labem, Krušnohorská z 21 k na 50 k, 

Jablonec nad Nisou CES z 21 k na 50 

k, Trutnov Rozhledna z 21 k na 50 

k, Jáchymov Klínovec z 38 k na 36 

k, České Budějovice z 42 k na 53 k, 

Plzeň Vodárna z 38 k na 24 k, Benešov 

Kozmice z 23 k na 53 k. 

https://digi.ctu.cz/dtv/
https://www.ctu.cz/sdeleni-o-zahajeni-analyzy-relevantniho-trhu-c-5
http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-v-roce-2019-datova-revoluce-optika-nejlepsi-sit.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-56
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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

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK

6. února bylo zveřejněno Prováděcí 
rozhodnutí Komise (EU) 2020/167 
o harmonizovaných normách pro 
rádiová zařízení vypracovaných na 
podporu směrnice 2014/53/EU o har-
monizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na trh.

EVROPSKÁ KOMISE

11. února, který je rovněž 
Evropským dnem linky 112, vydala 
Komise zprávu o využívání jednot-
ného evropského čísla pro nouzové 
volání za rok 2019. Na základě dat od 
členských států EK analyzuje množství 
hovorů uskutečněných na toto číslo, 
dobu do přijetí hovoru, rovný přístup 
pro zdravotně postižené uživatele 
nebo dostupnost v místě volajícího. 
Například v České republice za rok 
2019 směřovalo na číslo 112 38 % 
nouzových volání, přičemž 97 % z 
těchto hovorů bylo uskutečněno přes 
mobilní telefon. Zpráva je dostupná 

v anglickém jazyce na stránkách 
Komise. 

BEREC

5. – 6. března 2020 proběhlo 42. 
plenární zasedání BEREC v Bělehradě. 
Na jednání byly schváleny další poky-
ny BEREC dle Kodexu pro elektro-
nické komunikace:

• BoR (20) 42 Pokyny BEREC, 
které budou sloužit národním 
regulátorům jako pomůcka pro 
jednotné uplatňování mapování 
výstavby sítí, Fáze I a Zpráva o 
výsledku veřejné konzultace;

• BoR (20) 46 Návrh Pokynů 
BEREC k určení koncového 
bodu sítě v různých topologiích 
sítí a Zpráva o výsledku veřejné 
konzultace;

• BoR (20) 50 Pokyny BEREC k 
posuzování schopnosti spravovat 
číslovací zdroje podniky, které 
nepodnikají v elektronických ko-
munikacích a Zpráva o výsledku 
veřejné konzultace; 

• BoR (20) 53 Pokyny BEREC k 
parametrům kvality služby pro 

IAS a veřejně dostupné ICS a 
zveřejnění informací a Zpráva o 
výsledku veřejné konzultace.

Dále byly schváleny následující 
dokumenty k uveřejnění:

• BoR (20) 31 24. zpráva BEREC 
srovnávající mezinárodní roa-
mingová data + příloha pro země 
Západního Balkánu;

• BoR (20) 33 Studie proveditelnosti 
k využití informací o pokrytí sítě-
mi 5G pro rozvoj služeb a Zpráva 
o výsledku veřejné konzultace;

• BoR (20) 51 Příspěvek BEREC 
k veřejné konzultaci k návrhu 
Doporučení k procesům vnitřního 
trhu podle Evropského kodexu 
pro elektronické komunikace;

a pro veřejnou konzultaci:

• BoR (20) 34 Aktualizované 
Pokyny BEREC k mezinárodní 
komunikaci v rámci EU;

• BoR (20) 43 Návrh Strategie 
BEREC;

• BoR (20) 47 Návrh Pokynů 
BEREC k sítím s velmi vysokou 
kapacitou.
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JEDNOTNÝ DIGITÁLNÍ TRH EU

• 11. února jsme slavili Den bezpečnějšího internetu 2020 věnovaný odpovědnějšímu využívání on-line 
služeb, digitálních technologií a mobilních zařízení, zejména u dětí a mladistvých. V České republice 
je koordinátorem tohoto významného dne Národní centrum bezpečnějšího internetu.

• 19. února zveřejnila Evropská komise tři klíčové dokumenty, ze kterých mají vycházet budoucí poli-
tiky EU v digitální oblasti, a to: 

1. Digitální strategie s názvem Formování digitální budoucnosti Evropy,
2. Datová strategie, a
3. Bílá kniha k umělé inteligenci.

Dále Komise zveřejnila doprovodné dokumenty, které se pojí k tematice sdílení dat a regulace umělé in-
teligence. Zároveň k tomuto tématu vytvořila webovou stránku, kam jsou postupně doplňovány související 
dokumenty.
Evropská komise zároveň k Datové strategii a Bílé knize o umělé inteligenci vyhlásila veřejné konzultace. 
Do obou je možné přispívat do 31. května.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&from=CS
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2019-report-implementation-european-emergency-number-112
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2019-report-implementation-european-emergency-number-112
https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2020/211-42nd-berec-ordinary-meetings-in-serbia
https://berec.europa.eu/eng/events/berec_events_2020/211-42nd-berec-ordinary-meetings-in-serbia
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9027-berec-guidelines-to-assist-nras-on-the-consistent-application-of-geographical-surveys-of-network-deployments
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9033-berec-guidelines-on-common-approaches-to-the-identification-of-the-network-termination-point-in-different-network-topologies
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9034-berec-guidelines-on-common-criteria-for-the-assessment-of-the-ability-to-manage-numbering-resources-by-undertakings-other-than-providers-of-electronic-communications-networks-or-services-and-of-the-risk-of-exhaustion-of-numbering-resources-if-numbers-are-assigned-to-such-undertakings
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/regulatory_best_practices/guidelines/9043-berec-guidelines-detailing-quality-of-service-parameters
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9031-international-roaming-berec-benchmark-data-report-april-2019-8211-september-2019
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/reports/9030-feasibility-study-on-development-of-coverage-information-for-5g-deployments
https://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/others/9036-berec-response-to-ec-consultation-questions-on-the-procedural-recommendation-for-internal-market-procedures-under-the-european-electronic-communications-code
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/6823-public-consultation-on-the-updated-berec-guidelines-on-intra-eu-communications
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/6825-public-consultation-on-the-berec-strategy-2021-25-and-early-call-for-input-on-the-berec-wp-2021
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/6821-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-very-high-capacity-networks
https://www.saferinternetday.org/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_cs
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_cs
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/online-consultation-european-strategy-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/white-paper-artificial-intelligence-european-approach-excellence-and-trust

