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dokrytí vnitřků vagonů vlaků signálem
širokopásmových mobilních sítí. Str. 8

Na co si dát pozor při používání zesilovačů
mobilního signálu
V poslední době ČTÚ eviduje vzrůstající počet případů rušení mobilních sítí, způsobovaných
provozem zařízení obchodně nazývaných a zákazníkům nabízených jako zesilovače LTE
mobilního signálu nebo GSM opakovače. Jsou to elektronická zařízení, určená k posílení signálu
mobilních sítí v místech, kde je signál nedostatečný. Jedná se zejména o prostory uvnitř budov,
podzemní objekty apod. Zařízení (opakovač či zesilovač) přijímá a zesiluje signál základnové
stanice mobilní sítě a zesílený signál vysílá k mobilním telefonům.
Instalace a provoz takového
Jednou z podmínek pro základnové stanice jakéhokoliv
zařízení pro běžného uživatele provoz zmíněných zařízení je operátora
má však svá úskalí. Jak jsme již existence písemného souhlasu
Další důležitou podmínkou
upozornili v minulé monitoro- všech tří operátorů mobilních je, že zařízení nesmí způsobovat
vací zprávě, zařízení využívá rá- sítí s použitím opakovače/zesi- rušení. K rušení provozem zařídiové kmitočty mobilní sítě a lze lovače v jejich síti, protože se zení dochází zejména z důvodu
ho provozovat pouze za dodržení podmínek, které jsou uvedeny „ZAŘÍZENÍ MOHOU ZPŮSOBIT RUŠENÍ AŽ DO VZDÁLENOSTI
ve všeobecném oprávnění VO- NĚKOLIKA KILOMETRŮ - TO MŮŽE V KONEČNÉM DŮSLEDKU VYÚSTIT
R/24/05.2019-4 k provozování V NEDOSTUPNOST TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ V POMĚRNĚ ROZSÁHLÉ OBLASTI.“
zařízení infrastruktury pro šíření
rádiových signálů uvnitř tunelů, jedná o širokopásmové zařízení, vazby vysílací antény na přijímabudov a vlaků, a to zejména pod- které pracuje v pásmech kmi- cí anténu (opakovače/zesilovače
mínek uvedených v článcích 2 točtového přídělu všech tří ope- při nevhodně umístěných antéa 4.
rátorů, a může tedy rušit signál nách vyzařují rušící signály), při

Spotřebitelský workshop

�

EU k blokaci dezinformací

Výroční zpráva ČTÚ

Dne 2. června proběhl online
workshop pro spotřebitelské organizace, organizovaný sekcí pro
rozhodování sporů a ochranu spotřebitele ČTÚ. Na workshopu byla
prezentována činnost Úřadu směrem
k ochraně spotřebitelů a popsány
jeho hlavní úkoly na tomto poli.
Účastníci byli informováni i o novinkách z legislativní oblasti (dopady
novely zákona o elektronických komunikacích na spotřebitele), o kontrolní činnosti Úřadu nebo o aktivitách Telekomunikační akademie.

ČTÚ v návaznosti na již vydané
informace upozorňuje, že EU 3. června publikovala „šestý sankční balíček
EU“, jímž se zpřísňují mezinárodní
sankce vůči Rusku a Bělorusku. EU
mimo jiné publikovala rozhodnutí
Rady (SZBP) 2022/884 a nařízení
Rady (EU) 2022/879. Těmito předpisy došlo k rozšíření sankčního seznamu subjektů uvedených v příloze
XV o Rossiya RTR/RTR Planeta,
Rossiya 24/Russia 24 a TV Centre
International. Blíže na str. 7 a na
webu ČTÚ.

V průběhu roku vzrostla průměrná měsíční spotřeba dat na jednu SIM
kartu využívající mobilní datové služby: dle odhadu Úřadu dosáhla hodnoty 4,5 GB, což odpovídá meziročnímu
růstu o cca 44 %. Celkový počet služeb
přístupu k internetu v pevném místě dle
odhadu Úřadu dosáhl hodnoty téměř
3 940 tis., což znamená nárůst o 3 %
oproti roku 2020. Blíže viz zveřejněná výroční zpráva ČTÚ za rok 2021, se
kterou se již vláda seznámila a vzala na
vědomí na svém jednání 8. června.

(pokr. na str. 2)

TELEGRAFICKY

PODMÍNKY PROVOZU GSM OPAKOVAČŮ
(pokr. ze str. 1)

poruše zařízení nebo při použití
nekvalitního zařízení. Opakovač/
zesilovač vyzařující rušící signál
dokáže způsobit rušení až do
vzdálenosti několika kilometrů
a tím i zapříčinit nedostupnost
služby pro ostatní uživatele mobilních sítí v okolí. Výjimkou
není ani situace, kdy jedno zařízení způsobí rušení více základnových stanic mobilních
sítí. Taková situace může v konečném důsledku vyústit např.
v nedostupnost tísňového volání
v poměrně rozsáhlé oblasti.
Problémy s rušením způsobeným opakovači/zesilovači zaznamenává ČTÚ především u instalací provedených svépomocí. Pro
správnou funkci zařízení je nutné svěřit instalaci odborné firmě.
Na nutnost dodržování podmínek provozování zařízení
stanovených ve všeobecném

oprávnění by měl být kupující
upozorněn před koupí zařízení např. prodejce Omko postupuje
vzorově: na stránkách e-shopu
má u zboží uvedeno upozornění, které si může zákazník přečíst
ještě před nákupem zboží.
E-shopy však na povinnost
dodržování všeobecného oprávnění často vůbec neupozorňují a zákazník si tak upozornění
o podmínkách provozování zařízení přečte až po převzetí zboží
z obalu nebo návodu k použití.
Přestože se zakoupení a instalace zařízení může zdát snadnou
záležitostí, ČTÚ doporučuje
při řešení problémů s pokrytím
signálem mobilních sítí uvnitř
budov a objektů obrátit se především na svého poskytovatele služeb (mobilního operátora) a tuto
situaci řešit v součinnosti s ním.
V případě, že Úřad kontrolou

Ilustrační obrázek: Zesilovač / opakovač signálu mobilní sítě
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zjistí rušení opakovačem/zesilovačem a jeho provozovatel nedodržel podmínky stanovené ve
všeobecném oprávnění, nevyhne
se bohužel provozovatel přestupkovému řízení a možnému uložení sankce. Proto ČTÚ doporučuje provozovat tato zařízení
obezřetně a důsledně dodržovat
podmínky pro jejich provoz.
Jako alternativní řešení je
možné využít volání přes Wi-Fi,
kdy místo špatně dostupné rádiové části mobilní sítě je příslušná
část hovoru přenášena přes WiFi síť a veřejný internet do páteřních částí sítě operátora. Volání
je v takovém případě závislé na
kvalitě internetového připojení,
vedeného přes jinou síť, než je ta
mobilní. Více informací se může
dočíst v dřívější monitorovací
zprávě, kde se ČTÚ tématu věnoval podrobněji.

ČESKÁ POŠTA V ROCE 2021

Zpráva o plnění povinností České pošty v roce 2021:
pokračující pandemie, nedostatky přetrvávají
Česká pošta je jako držitel poštovní licence povinna zajistit všeobecnou dostupnost
základních služeb, které musí poskytovat v souladu s potřebami veřejnosti, ve stanovené
kvalitě, za dostupné ceny a každý pracovní den. Činnost pošty byla v průběhu roku 2021
výrazně ovlivněna pokračujícími opatřeními proti šíření onemocnění covid-19 na celém
území ČR. Po souhrnném zhodnocení roku 2021 může Úřad konstatovat, že i přes zjištěné
nedostatky, uvedené v příslušných kapitolách zveřejněné Souhrnné zprávy o plnění
povinností uložených držiteli poštovní licence České poště, s.p. za rok 2021, pošta své
zákonné povinnosti vyplývající jí z udělené licence v hodnoceném roce plnila.
V roce 2021 pokračovala krizová
opatření vlády v důsledku pandemie
covid-19. Česká pošta po celou dobu
pandemie pod dohledem Úřadu vynakládala v rámci svých možností
maximální úsilí, aby zajistila poskytování základních služeb v souladu
s požadavky zákona, prováděcích
právních předpisů a povinností určených poštovní licencí. ČTÚ dbal
na to, aby zajistila poštovní služby
pro širokou veřejnost v co možná
největším rozsahu, při zachování požadované kvality, a to za omezených
podmínek v nouzovém stavu.
Kvůli pandemii a opatřením,
přijímaným v jejím důsledku, některé povinnosti nebyly, respektive nemohly být v plném rozsahu
po přechodnou dobu plněny. Úřad
důkladně posuzoval jednotlivá opatření České pošty a vzal též v úvahu
liberační důvody, kdy pošta může
omezit plnění povinností, pokud je
to vyvoláno vnějšími okolnostmi.
V této souvislosti nezjistil Úřad žádná porušení povinností.
Česká pošta s Úřadem konzultovala vhodnost a přiměřenost přijatých a plánovaných opatření s cílem
v maximální možné míře zachovat
plnění povinností držitele poštovní
licence. Úřadu pravidelně zasílala aktuální seznam uzavřených pošt z důvodu karanténních opatření a informace o omezení poštovních služeb
vnitrostátních i zahraničních.

jako na standardní poště. Zajíždí
do regionů, kde je pošta aktuálně
potřebná a kde mohou obyvatelé
využít poštovní služby pohodlně
v místě a bez cestování. V reakci na
rozhodnutí vlády o omezení pohybu v okresech nejvíce postižených
koronavirem rozhodla Česká pošta
od února 2021 o zapojení mobilní pošty na Trutnovsku, Chebsku
a Sokolovsku. Mobilní pošta byla
nasazena i na jižní Moravě, kde byly
dlouhodobě uzavřeny pošty z důvodu zasažení tornádem v červnu
2021.

PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ
ŘÍZENÍ
V roce 2021 zahájil Úřad
s Českou poštou celkem 53 správních řízení o přestupku podle § 37a
zákona o poštovních službách či
podle § 24 zákona o ochraně spotřebitele. 49 správních řízení bylo
již pravomocně rozhodnuto a České
poště byly uděleny pokuty v celkové
výši 542 000 Kč.

NÁMITKY PROTI
VYŘÍZENÍ REKLAMACE

namítali nerespektování zvolených
dispozic a doplňkových služeb ze
strany České pošty, ať se jednalo
o zkrácení, případně prodloužení
úložní doby, ztrátu dodejky či neúplné vyplnění údajů na dodejce,
nebo například vydání poštovní
zásilky neoprávněnému příjemci.
V souvislosti s dopady pandemie
covid-19 na dodávání poštovních
zásilek Úřad zaznamenal vyšší počet námitek proti vyřízení reklamace týkajících se neúměrně dlouhé
doby dodání zásilek do zahraničí,
kdy v některých případech tato
doba činila až 6 i více měsíců.
Celkem bylo v roce 2021 zahájeno 147 řízení o námitce proti
vyřízení reklamace týkajících se
základních služeb. Ve 124 řízeních
o námitce proti vyřízení reklamace
(zahrnuta jsou i řízení přecházející
z předchozího roku) bylo do konce roku 2021 vydáno pravomocné
rozhodnutí. Z toho v 54 případech
nebylo navrhovateli vyhověno,
v 10 případech Úřad navrhovateli
částečně vyhověl, ve 33 případech
pak Úřad zcela vyhověl (počítaje
v to i 7 případů, u kterých došlo
mezi účastníky k uzavření smíru).
Ve 27 případech pak došlo k zastavení řízení, přičemž nejčastějším důvodem pro zastavení řízení
bylo neuhrazení správního poplatku a zpětvzetí návrhu ze strany
navrhovatele.

Nejčastěji se na Úřad obraceli
navrhovatelé v souvislosti s poškozením nebo úbytkem obsahu
poštovní zásilky či její ztrátou,
a s tím souvisejícím právem na KONTROLY A ZJIŠTĚNÉ
MOBILNÍ POŠTA
náhradu škody, kterou jim v rámci reklamace Česká pošta odmítla NEDOSTATKY
Mobilní pošta je pojízdná pro- vyplatit, nebo škodu nahradila jen
V roce 2021 bylo provedeno
vozovna, ve které veřejnost může částečně. Dále navrhovatelé v rámvyužít základní služby České pošty ci námitkového správního řízení celkem 442 kontrol zaměřených
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na plnění povinností podle zákona
o poštovních službách, prováděcích
předpisů nebo zákona o ochraně
spotřebitele v jednotlivých provozovnách. V případech, kdy byla
shledána pochybení, ČTÚ přistoupil či přistoupí k zahájení správního řízení z moci úřední.
Úřad v rámci dohledu v průběhu roku 2021 opětovně zaznamenal problémy na straně České pošty
při plnění povinnosti učinit každý
pracovní den alespoň jedno dodání
na adresu. Neplnění stanovených
podmínek při dodávání poštovních
zásilek Úřad považuje za jedno
z nejzávažnějších pochybení České
pošty. Ve velké většině jde o nedostatky, které se v dané oblasti vyskytují opakovaně. Úřad proto opět
na tuto problematiku zaměřil svou
kontrolní činnost, vedl v této souvislosti správní řízení o přestupcích
a udělil několik pokut. Dále byly
České poště uděleny pokuty např.
za porušení poštovního tajemství,
nerespektování dohody o změně
místa dodání („dosílky“) a další.
Vedle celorepublikové kontroly zaměřené na dodávání poštovních zásilek patřily mezi nejčastější
kontroly provozoven České pošty.
Úřad udělil České poště poku-

ty např. za neuvedení informace
o otevírací době nebo za neuvedení informací o změně poštovních
podmínek. Ověřováno bylo i dodržování poštovního tajemství ve
vztahu k uloženým poštovním zásilkám, dodržování povinností dle
zákona o ochraně spotřebitele nebo
dodržování podmínek úředního
doručování.
Stěžovatelé se na Úřad obrací
i v případě, že nejsou spokojeni se službami, které jsou Českou
poštou poskytovány na základě
obstaravatelské smlouvy (finanční
a pojišťovací služby, SIPO, důchody, činnost Czech POINT, nebo
například dodávání tisku a další).
V těchto případech se však jedná
o nepoštovní služby, k jejichž řešení není Úřad zákonem zmocněn.
Stejně tak není Úřad oprávněn řešit
stížnosti na jednání konkrétních
zaměstnanců vystupujících jménem České pošty, ať již jde o přepážkové pracovníky, doručovatele,
či jejich nadřízené. Podání, jejichž
předmětem jsou nepoštovní služby či personální otázky, Úřad postoupí příslušnému dohledovému
orgánu či jinému subjektu, nebo
o takovém postupu poučí stěžovatele. Podobně je tomu i u celního

řízení. Česká pošta může vystupovat jako celní deklarant, nicméně
dohled nad touto činností nespadá
do pravomocí Úřadu, a to i přesto,
že služba úzce souvisí s dodáváním
poštovní zásilky ze zahraničí.

KLESAJÍCÍ OBJEM
ZÁKLADNÍCH SLUŽEB
Obdobně jako v předchozích letech pokračuje trend poklesu objemu poskytnutých základních služeb.
Důvodem je zejména pokračující nahrazování klasických listovních zásilek elektronickými formami komunikace. Výraznější pokles o 24,13 %
oproti roku 2020 se projevil u počtu
přepravených poštovních balíků do
10 kg. Ten je způsoben přechodem
uživatelů poštovních služeb ke službám nabízeným komerčně mimo
základní služby.
Vzhledem k dlouhodobému vývoji předpokládá Úřad, že objem poskytnutých základních služeb bude
i nadále klesat, a to nejenom v případě listovních zásilek, ale i u balíků
přepravovaných v rámci základních
služeb, přestože v celkovém objemu
na trhu počet přepravených balíků
roste.

Základní služby poskytnuté Českou poštou v letech 2016–2021 (v tisících ks)
Ukazatel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Počet přepravených poštovních zásilek
do 2 kg

239 415

218 560

192 180

173 842

164 991

147 675

Počet přepravených poštovních balíků
do 10 kg

362

345

325

287

257

195

Počet přepravených poštovních zásilek
do 7 kg pro nevidomé osoby (obyčejných zásilek)

47

42

45

38

37

47

72 275

69 196

65 923

62 597

56 196

52 373

Počet přepravených doporučených
zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby

13

12

12

12

11

11

Počet přepravených cenných zásilek

2 362

2 207

2 142

1 912

1 936

1 827

Počet přepravených poštovních poukázek

37 831

33 416

30 448

27 624

23 970

20 295

Počet přepravených doporučených
zásilek
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ČTÚ NA STRANĚ SPOTŘEBITELE

ČTÚ v květnu zkontroloval...
… dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VOR/12/11.2021-11 k využívání
rádiových kmitočtů a provozování
přístrojů pro širokopásmový přenos
dat v pásmech 2,4 GHz až 71 GHz

ČTÚ z důvodu pokračující akce
„Milostivé jaro“ neprováděl v květnu kontroly provozovatelů RLAN
z vlastního podnětu, ale pouze
kontroly vzešlé z podnětů na rušení
jiných radiokomunikačních služeb,
zejména meteorologických radarů.
Celkem bylo provedeno 10 kontrol,
přičemž v 8 případech bylo zjištěno
nedodržení podmínek VO (působení škodlivé interference stanicím
přednostních radiokomunikačních
služeb). Tyto případy byly řešeny
výzvou k odstranění zjištěných nedostatků a následně budou řešeny ve
správních řízeních.

nedodržení parametrů individuálního oprávnění, případy byly předány
k řešení ve správním řízení.

… využívání rádiových kmitočtů
bez oprávnění

ČTÚ provedl celkem 12 kontrol
zaměřených na využívání kmitočtů
bez oprávnění (včetně kmitočtů, na
jejichž využívání nelze vydat individuální oprávnění). V 7 případech bylo
zjištěno využívání kmitočtů bez individuálního oprávnění, případy byly
předány k řešení ve správním řízení.

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

ČTÚ v květnu ukončil 8 případů
rušení veřejných mobilních komuni
sítí GSM a LTE (v 5 případech
… dodržování podmínek všeobecné- kačních
byl zdrojem rušení GSM opakovač/
ho oprávnění č. VO-R/24/05.2019- zesilovač), 23 případů rušení meteoro4 k provozování zařízení infrastruk- logických radarů, 11 případů rušetury pro šíření rádiových signálů
ní rozhlasového a satelitního příjmu
uvnitř tunelů, budov a vlaků
a 6 případů rušení různých zařízení
(převáděč amatérské služby, zařízení
ČTÚ provedl na základě stížností
krátkého dosahu apod.). U případů, ve
mobilních operátorů na rušení sítí
kterých bylo rušení potvrzeno a zdroj
celkem 5 kontrol. Ve všech příparušení dohledán, bylo provozovadech zjistil porušení podmínek VO
telům zdrojů rušení nařízeno jejich
spočívající v působení rušení moodstranění.
bilních sítí a v provozu tzv. GSM
opakovačů bez souhlasu mobil… zdroje rušení TV příjmu
ních operátorů. Byla vydána výzva
ČTÚ v květnu ukončil celkem
k odstranění zjištěných nedostatků,
následně budou řešeny ve správních 74 případů rušení televizního příjmu.
Výsledkem šetření stížností na špatný
řízeních. ČTÚ v této souvislosti
příjem TV byla v 37 případech závada
opakovaně upozorňuje na nutnost
zařízení diváka (nejčastěji technická
dodržování podmínek všeobecnézávada přijímací antény), v 12 přípaho oprávnění VO-R/24/05.2019-4
dech rušení ustalo, nebo mělo spopři provozu tzv. GSM opakovačů či
radický výskyt. Ve dvou případech
LTE zesilovačů, zejména čl. 4 odst.
podatel stížnost na rušení stornoval
3, který podmiňuje provoz těchto
zařízení písemným souhlasem mobil- během šetření. V jednom případě se
jednalo o příjem v nepokryté oblasních operátorů a čl. 2 odst. 4, který
ukládá provozovatelům zabránit ru- ti. V 22 případech byl zjištěn zdroj
šení mobilních sítí. Při řešení problé- rušení, přičemž ve všech 22 případech
byla zdrojem rušení základnová stanimů s pokrytím signálem mobilních
ce mobilního operátora (viz níže).
sítí uvnitř budov ČTÚ doporučuje
obrátit se na svého poskytovatele slu- … zkušební provoz základnových
žeb a případnou instalaci opakovače/
zesilovače řešit s ním. Blíže k tématu stanic 5G/LTE v pásmu 700 MHz
viz článek na titulní straně.
K 31. 5. bylo ve zkušebním provozu
1578 základnových stanic, v tr… dodržování podmínek indiviprovozu pak 498. Základnová
duálního oprávnění k využívání valém
stanice 5G/LTE byla v květnu zjištěkmitočtů
na jako zdroj rušení TV příjmu v 21
Byly provedeny 4 kontroly, připřípadech, ve kterých bylo zajištěčemž ve 3 případech bylo zjištěno
no odrušení u televizních diváků na

2 378

počet v květnu vydaných rozhodnutí ve věci, z toho 2 373
rozhodnutí se týkalo sporu o peněžité plnění (zaplacení ceny
za služby).

2 514

počet v květnu zahájených
správních řízení týkajících se
účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační
činnost a účastníkem. Jde o spory o peněžitá plnění a námitky
proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

náklady mobilního operátora. ČTÚ
zaslal v květnu prostřednictvím datové schránky dopis s informacemi, jak
postupovat v případě zjištění rušení TV příjmu 458 obcím v jejichž
regionu byl zahájen zkušební provoz
základnových sítí 5G.

… zkušební provoz základnových
stanic LTE v pásmu 800 MHz

K 31. 5. 2022 bylo ve zkušebním
provozu 388 základnových stanic,
v trvalém provozu pak 17028 stanic.
Základnová stanice LTE byla v květnu
zjištěna jako zdroj rušení TV příjmu
v jednom případě.

… bezpečnost a integrita sítí

Ve dnech 25. a 26. 5. byla pracovníky
ČTÚ provedena kontrola operátora O2
Czech Republic a.s., zaměřená na oblast
bezpečnosti, důvěrnosti a integrity
veřejných sítí elektronických komunikací dle § 88 a § 99 zákona č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích
a vyhlášky č. 241/2012 Sb., o stanovení
náležitostí technicko-organizačních
pravidel k zabezpečení bezpečnosti
a integrity veřejné komunikační sítě
a interoperability veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací za
krizových stavů. V průběhu kontroly
ČTÚ nebyla zjištěna žádná závažná
porušení operátorovi stanovených
povinností.
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ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EU
Dne 3. 6. bylo zveřejněno nařízení
Rady (EU) 2022/879, kterým se
mění nařízení (EU) č. 833/2014
o omezujících opatřeních vzhledem
k činnostem Ruska destabilizujícím
situaci na Ukrajině. Nařízení
vstoupilo v platnost 4. června 2022.
Změna přináší rozšíření na
sankčním seznamu subjektů uvede
ných v příloze XV o Rossiya RTR/
RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24
a TV Centre International. Nově se
také zakazuje provozovat reklamu
na výrobky či služby v rámci obsahu
vytvořeného nebo vysílaného sub
jekty uvedenými v příloze XV.
Stejného dne bylo zveřejněno
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2022/868 ze dne 30. 5.
2022 o evropské správě dat a o změně
nařízení (EU) 2018/1724 (tzv. Data
Governance Act - DGA). Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode
dne 24. září 2023. Je závazné v celém
rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.

EVROPSKÁ KOMISE
Evropská komise přijala dne
11. května novou Evropskou strategii pro lepší internet pro děti (BIK+).
Cílem nové Evropské strategie pro
lepší internet pro děti je zajistit přístupné, věkově přiměřené a informativní online služby a obsah, které jsou
v nejlepším zájmu dětí. Nová strategie je složkou komplexní strategie
EU pro práva dítěte, kterou Komise
vypracovala. Strategie navíc navazuje na nedávno dosaženou dohodu
o aktu o digitálních službách (DSA),
který obsahuje nová opatření na
ochranu nezletilých osob a zakazuje
6 | MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2022

online platformám zobrazovat nezletilým osobám cílenou reklamu založenou na profilování.
Členské státy EU za podpory
Evropské komise a agentury ENISA
(Agentury EU pro kybernetickou
bezpečnost) zveřejnily dne 11. května
zprávu o kybernetické bezpečnosti otevřené síťové architektury Open
RAN. Zpráva doporučuje několik
opatření založených na EU „toolboxu“ pro sítě 5G. Celkově zpráva doporučuje zaujmout k přechodu na tuto
novou architekturu opatrný přístup.

BEREC
Dne 13. května zveřejnil BEREC
prohlášení, ve kterém uvítal cíle a přínosy návrhu Aktu o datech navrženého Evropskou komisí. V nadcházejících měsících bude BEREC analyzovat
navrhovaný akt, pokud jde o jeho dopad na činnosti národních regulátorů
pro elektronické komunikace, včetně
souvisejících oblastí, jako je ochrana
údajů a soukromí. BEREC bude sdílet
své zkušenosti, které získal při uplatňování podobných ustanovení v odvětví elektronických komunikací.
Dne 9. – 10. června proběhlo 51.
plenární zasedání BEREC. Zasedání předcházel high-level workshop
k tématu tzv. digitální propasti, která se zejména během pandemie covid-19 stala klíčovým faktorem sociálního vyloučení. Workshop navázal
na „Studii o opatřeních k odstranění
digitální propasti“ a na poznatky získané během pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021, pokud jde o digitální odolnost sítí a zajištění dostupnosti
přístupu k internetu.
Na zasedání byly schváleny následující dokumenty k uveřejnění:
• BoR (22) 69 Zpráva o jednotném
přístupu k migraci a vypínání měděných sítí a Zpráva o výsledcích
veřejné konzultace
• BoR (22) 70 Zpráva o parametrech WACC 2022
• BoR (22) 72 Aktualizace metodiky k vyhodnocování nařízení
o síťové neutralitě a Zpráva
o výsledcích veřejné konzultace
• BoR (22) 73 Zpráva o monitorování terminačních cen
• BoR (22) 81 Aktualizace pokynů

k implementaci nařízení o otevřeném internetu a Zpráva o výsledcích veřejné konzultace
• BoR (22) 93 Zpráva k udržitelnosti: Zhodnocení příspěvku
BEREC k omezování vlivů na
životní prostředí a Zpráva o výsledcích veřejné konzultace
Další dokumenty schválené k veřejné
konzultaci:
• BoR (22) 83 Návrh zprávy
o družicové konektivitě pro univerzální službu
• BoR (22) 87 Návrh zprávy
o ekosystému Internetu
• BoR (22) 88 Návrh pokynů pro
maloobchodní přístup k roamingu
• BoR (22) 90 Návrh zprávy
o opatřeních k zajištění rovnocenného přístupu a výběru pro
znevýhodněné koncové uživatele

EU KALENDÁŘ


průběžně

Diskuzní fórum
k Digitálnímu kompasu

20. 4 13. 7.

Veřejná konzultace – boj
proti pohlavnímu zneužívání dětí – přezkum pravidel EU – návrh směrnice

25. 5 24. 6

Veřejná konzultace – k návrhu pokynů BEREC pro
velkoobchodní přístup
k roamingu

6. 6. –
16. 6.

ITU WTDC – Světová
konference o rozvoji telekomunikací, summit rozvojového sekrotoru ITU-D,
Kigali, Rwanda a online

7. 6. 9. 6.

Partner2Connect Digital
Development Roundtable (P2C), Kigali, Rwanda
a online

A N A LÝ Z Y T R H Ů

Trh č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita
ČTÚ obdržel dne 3. května 2022 vyjádření předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) k návrhu opatření
obecné povahy analýzy trhu č. A/2/xx.2022-Y, trhu č. 2 – vyhrazená
velkoobchodní kapacita a ukončil tak vnitrostátní konzultace k návrhu
analýzy. Po zohlednění a vypořádání připomínek z veřejné konzultace
a konzultace s ÚOHS, notifikoval ČTÚ dne 30. května 2022 finální
znění návrhu opatření u Evropské komise.

Trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
ČTÚ zpracoval v rámci provádění analýz relevantních trhů podle § 51 odst. 1 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, nový návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2022-X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu
k mobilním službám. ČTÚ tedy v souladu s článkem 32, odstavcem 7 Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace a § 131 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, upravil svou původní analýzu
tohoto relevantního trhu notifikovanou EK dne 18. listopadu 2021, přičemž v ní zohlednil
všechny připomínky vznesené ze strany EK. Dne 27. května 2022 ČTÚ předložil na diskusním
místě předmětný návrh opatření k veřejné konzultaci. Připomínky lze uplatnit do 1 měsíce od
data zveřejnění výzvy, tj. do 27. června 2022.
REGULACE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA

Neuložení dílčích služeb

Dne 1. června 2022 skončila veřejná konzultace záměrů o neuložení dvou dílčích služeb v rámci univerzální služby. Jednalo se o dílčí službu přiměřeného přístupu k internetu v pevném místě, včetně připojení
potřebného pro využívání služby a o dílčí službu přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě,
včetně připojení potřebného pro využívání služby. Dne 6. června 2022 skončila také veřejná konzultace
záměru neukládat v rámci univerzální služby povinnost poskytovat doplňkové služby.
V rámci těchto veřejných konzultací žádný subjekt neuplatnil připomínky. Uvedené dílčí služby tedy nebudou uloženy jako povinně poskytované a budou podléhat pouze pravidelnému monitoringu služeb neuložených v rámci univerzální služby.

Zvláštní ceny a speciální koncová zařízení
ČTÚ dne 23. května 2022 zveřejnil na diskusním místě záměr uložit v rámci univerzální služby povinnost
poskytovat dílčí službu zvláštních cen (§ 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích) a záměr uložit
povinnost poskytovat dílčí službu speciálních koncových zařízení (§ 38 odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích). Připomínky k oběma záměrům lze uplatnit do 30 dnů od jejich zveřejnění. Blíže viz
také článek na str. 6.
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SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA

ČTÚ zahájil 2. června

ANALOGOVÉ ROZHLASOVÉ veřejnou konzultaci návrhu
VYSÍLÁNÍ VKV
všeobecného oprávnění VO1. června byl zahájen
provoz vysílače PardubicePolabiny 94,5 MHz (100 W)
s programem Fajn radio.

DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ
VYSÍLÁNÍ

OPATŘENÍ OBECNÉ
POVAHY

Od 4. května si posluchači mohou naladit v DAB
multiplexech
společností
TELEKO a RTI cz vysílání
v ukrajinštině.
19. května zahájilo Signál
rádio vysílání v digitálním
multiplexu DAB1 společnosti RTI cz. Vysílání je
možné naladit v Praze, na
západě Čech a v jižních
Čechách.

Rada
ČTÚ
schválila
2. června všeobecné oprávnění č. VO-R/1/6.2022-6
k provozování uživatelských
terminálů rádiových sítí
elektronických komunikací.
Důvodem této aktualizace všeobecného oprávnění je rozšíření pásma pro
železniční mobilní rádiové zařízení (GSM-R) na
874,4–880,0 MHz a 919,4–
925,0 MHz, na základě implementace
prováděcího
rozhodnutí Komise (EU)
2021/1730.
Rada
ČTÚ
schválila
2. června opatření obecné
povahy č. OOP/13/6.20225, kterým se stanoví rozsah
požadovaných údajů v žádosti o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Hlavním
důvodem této aktualizace
opatření obecné povahy je
zohlednění technologického
pokroku v pevné radiokomunikační službě, kdy jsou
již komerčně dostupná rádiová zařízení pevných spojů
typu bod–bod, která disponují technologií MIMO.

DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ
5. května došlo v rámci Multiplexu 24 k zařazení nového celoplošného televizního programu
Nickelodeon Ukraine Pluto
TV (1,6 Mbit/s).
1. června zahájil Digital
Broadcasting a.s. šíření nového regionálního televizního programu Ústecká TV
na 21. kanále z lokalit Děčín
Chlum, Děčín Sokolí Vrch,
Litoměřice
Michalovice,
Šluknov Malý Šenov, Teplice
Vodárna a Ústí nad Labem
– Krušnohorská.

R/24/xx.2022-y k provozování zařízení infrastruktury
pro šíření rádiových signálů
uvnitř tunelů, budov a vlaků.
Důvodem pro vydání tohoto
aktualizovaného všeobecného oprávnění je přidání pásma 700 MHz do podmínek
vztahujících se na dokrytí
vnitřků vagonů vlaků signálem širokopásmových mobilních sítí.

KONFERENCE DIGIMEDIA
Ve středu 1. června se
v Kongresovém sále České
televize v Praze na Kavčích
horách konala odborná konference DIGIMEDIA 2022.
Nejbohatší a nejobsazenější
diskuzní panel patřil digitalizaci rozhlasového vysílání
v České republice. Byla zde
probírána témata související
se sledovaností TV vysílání,
kvalitou pokrytí terestrické
televize a případného rušení,
inovace v televizních platformách, porovnání pozemního vysílání v rámci Evropy.
V dalším panelu se probíraly streamovací služby nebo
aplikace VOD. Poslední
blok se věnoval digitálnímu
rozhlasu, rozvoji sítě ČRo,
budoucností licencí pro FM
vysílání, či podobou výběrových řízení na sítě DAB pro
komerční rádia.
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