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ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE
musí vždy obsahovat poučení o možnosti 
mimosoudního řešení sporu. Více na str. 6

NOVÝ ZÁKON O PŘESTUPCÍCH
rozšiřuje pravomoci ČTÚ při vyměřování 
a vymáhání pokut. Podrobněji na str. 7

ODPOJENÍ TELEFONU NEPLATIČI
brání operátorovi pokutovat nižší než 
dojednanou útratu. Detaily na str. 2

07/2017

Aukce 3,7 GHz zná vítěze

V aukci v pásmu 3600 - 3800 MHz 
vydražila společnost Nordic Telecom 
5G a.s. dva aukční bloky o celkové 
šíři 80 MHz. Po jednom aukčním 
bloku (40 MHz) získali operátoři O2, 
Vodafone a PODA. Vydražená cena 
se zastavila na sedminásobku ceny 
vyvolávací, celkově aukce do státního 
rozpočtu přinese 1,015 miliardy korun.

Tendr na držitele poštovní 
licence
ČTÚ vyhlásil výběrové řízení 
na držitele poštovní licence pro 
období let 2018 až 2022. K vyhlášení 
přistoupil na základě výsledku 
přezkumu, po veřejné konzultaci 
záměru s dotčenými subjekty 
a s ohledem na konec platnosti 
stávající licence držitele České poště 
k 31. 12. 2017.

DVB-T2 v dalších krajích
České radiokomunikace nově spustily 
dva nové vysílače DVB-T2 v jižních 
Čechách a na Vysočině. Ke stáva-
jícím vysílačům v Ostravě, Brně 
a Praze přibyl další v Jihlavě (Javořice) 
a ve Voticích (Mezivrata). Pro dokonče-
ní celorepublikového pokrytí signálem 
DVB-T2 je plánováno spuštění dalších 
šesti vysílačů do roku 2021. Aktuální 
pokrytí je možné nalézt na dtv.ctu.cz.

Konference NoTeS‘17: Ředitel sekce regulace Marek Ebert přednáší na XI. ročníku česko-slovenské konference o roli ČTÚ v 
podpoře rozvoje sítí nové generace.

T E L E G R A F I C K Y�

http://dtv.ctu.cz
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Odpojením čísla zaniká 
nárok na pokutu za nižší 
než sjednanou útratu
Pokud operátor kvůli neplacení faktur přeruší poskytování služeb, 
nemůže se zároveň úspěšně domáhat zaplacení smluvní pokuty 
za nedodržení minimálního měsíčního plnění. Vyplývá to z pravomocného 
rozhodnutí ČTÚ ve sporu podnikatele s rámcovou smlouvou na čtyři 
telefonní čísla a operátora O2.

Ve smlouvě se účastník zavázal, že 
jeho průměrná měsíční vyúčtovaná 
částka neklesne pod čtyři tisíce korun. 
Když později zákazník za hlasové 
i datové služby přestal platit, O2 
přistoupilo k odpojení čísel a ukončilo 
smluvní vztah. Ve sporu o peněžité 

plnění pak vedle dlužných cen za po-
skytnutou službu nárokovalo také 
smluvní pokuty v součtu minimálních 
měsíčních plnění, celkem 11 467 
korun s úroky. 

Zatímco dlužné plnění za poskyt-
nuté služby ČTÚ operátorovi přiznal, 
nárok na smluvní pokutu nikoliv. 
Tím, že O2 přestalo kvůli neplacení 
jednotlivých vyúčtování poskytovat 

službu elektronických komunikací, 
dostalo svého zákazníka do situace, 
kdy ten by přes veškerou snahu 
a dobrou vůli nebyl schopen splnit 
smluvní závazek dosáhnout hranici 
minimálního měsíčního plnění, jak se 
k tomu zavázal.

Došlo tak k absurdní situaci, že 
operátor ve snaze donutit účast-
níka smlouvy plnit jeho finanční 
závazky přistoupil k odpojení, zne-
možnil tím služby využít a součas-
ně toto nevyužívání sankcionoval 
smluvní pokutou. 

Její výše se poměrně snižuje v zá-
vislosti na rostoucím objemu čerpa-
ných služeb (jedná se o rozdíl mezi 

cenou spotřebované služby a výší 
plnění, k němuž se zákazník smluvně 
zavázal). Tato smluvní pokuta, která 
má podle smluvního vztahu záviset 
plně na jednání zákazníka, se v daném 
případě stala plně závislou na svévoli 
operátora. O2 suspendací služeb 
znemožnilo klientovi využít posky-
tované služby alespoň v nějaké míře, 
tedy dostát závazku podle smlouvy 
alespoň v minimální výši a v koneč-
ném důsledku tak operátor svým 
rozhodnutím dosáhl účtování smluvní 
pokuty v maximální možné výši. 

Ustanovení § 545 odst. 1 ob-
čanského zákoníku sice stanoví, že 
„nevyplývá-li z ujednání o smluvní 
pokutě něco jiného, je dlužník zavá-
zán plnit povinnost, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou, i po jejím 
zaplacení.“ Zákazník byl tedy povinen 
jak zaplatit smluvní pokutu, tak splnit 
závazek dosažení minimální měsíčně 
vyúčtované částky. Bylo ale zároveň 
povinností operátora mu umožnit 
užívat tyto služby. O2 však odpoje-
ním čísel zmařilo splnění smluvního 
závazku dosáhnout minimálního 
měsíčního plnění, a smluvní pokuta 
mu za toto období proto nenáleží.

„INSTITUT SMLUVNÍ POKUTY MÁ FUNKCI 
PŘEDEVŠÍM ZAJIŠŤOVACÍ, POSLÉZE SANKČNÍ, 
A JEHO ÚČELEM JE ODRADIT ÚČASTNÍKA SMLOUVY 
OD JEJÍHO PORUŠOVÁNÍ NEBO NEPLNĚNÍ.“

NOVĚ ZVEŘEJNĚNÝ FORMULÁŘ NA PORTÁLU ESD

Dne 3. července ČTÚ publikoval 
v systému Elektronického sběru dat 
(ESD), dostupném na webových 
stránkách https://monitoringtrhu.ctu.
cz,  podnikatelům v elektronických 
komunikacích pololetní formulář 
ART171 – Služby poskytované 

v elektronických komunikacích. 
Prostřednictvím tohoto formuláře jsou 
pravidelně sbírány údaje zejména pro 
analýzy relevantních trhů, meziná-
rodní vykazování a státní statistickou 
službu. Termín odevzdání formulá-
ře je do 31. srpna 2017. Formulář lze 

vyplňovat prostřednictvím webového 
prohlížeče, jeho vzor je k dispozici 
https://www.ctu.cz/vzory-formula-
ru-pro-esd-2017. Samotné vyplnění 
a odevzdání formuláře je možné jen 
prostřednictvím systému ESD.

https://monitoringtrhu.ctu.cz
https://monitoringtrhu.ctu.cz
https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2017
https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2017
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SKYLINK NOVĚ ZMĚNÍ 
PROGRAMY BEZ VAROVÁNÍ

M7 Group S.A., poskytovatel služ-
by Skylink, zveřejnil nové všeobecné 
podmínky, účinné od 1. července. 
Všeobecné podmínky se týkají od 
tohoto data všech nových zákazníků 
a na stávající zákazníky dopadají od 
začátku nového aktivačního období. 
Podle ustanovení nových všeobecných 
podmínek může poskytovatel měnit 
svou programovou nabídku (zejména 
počet programů), aniž by byl povinen 
o tom informovat účastníka.

ANALÝZY TRHŮ

VODAFONE ZNOVU KONČÍ SE 
ZPOMALOVÁNÍM DAT

Vodafone s účinností od 25. srpna 
mění podmínky datových tarifů. Po 
vyčerpání limitu dat v datovém balíčku 
již nově nebude možné využívat 
datové připojení se sníženou rychlostí. 
Pokud bude zákazník po vyčerpání 
mobilních dat chtít dále využívat dato-
vé služby, bude nucen si dokoupit další 
data v rámci služby DataLimit. Počet 
opakování dokupů (kolikrát v rámci 
zúčtovacího období mohou být data 
dokupována), je operátorem nastaven 
na 10. Zákazník tuto hodnotu může 
upravit (včetně hodnoty 0, což zname-
ná, že po vyčerpání datového balíčku 
se připojení přeruší). 



UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA

Veřejné telefonní 
automaty
Do výběrového řízení na pod-
nikatele, kterému bude v rámci 
univerzální služby uložena 
povinnost poskytovat dílčí službu 
služby veřejných telefonních 
automatů nebo jiných obdob-
ných technických prostředků 
umožňujících přístup k veřejně 
dostupné telefonní službě podle 
§ 38 odst. 2 písm. e) zákona 
o elektronických komunikacích, 
se přihlásila pouze společnost 
O2 Czech Republic a.s. Výběrová 
komise po zhodnocení nabídky 
doporučila Radě ČTÚ uvedenou 
povinnost společnosti O2 Czech 
Republic a.s. uložit.

Zvláštní ceny
Dne 19. června vydal ČTÚ 
sdělení o vydání rozhodnutí čj. 
ČTÚ-7 916/2017-610/VI. vyř. 
o uložení povinnosti v rámci 
univerzální služby umožnit 
osobám se zvláštními sociálními 
potřebami v souladu s § 44 a 45 
výběr cen nebo cenových plánů, 
které se liší od cenových plánů 
poskytovaných za normálních 
obchodních podmínek tak, aby 
tyto osoby měly přístup a mohly 
využívat dílčí služby a veřejně 
dostupnou telefonní službu 
podle § 38 odst. 3 zákona 
o elektronických komunikacích.

24.7. lhůta pro uplatnění 
připomínek k návrhu 
všeobecného oprávně-
ní VO-R/23

4.8. lhůta pro uplatnění 
připomínek ve veřejné 
konzultaci EK k vy-
hodnocení a přezkumu 
nařízení k doméně .eu



TRH Č. 4
velkoobchodní služby 
s vysoce kvalitním přístupem 
poskytovaným v pevném místě

ČTÚ vypořádal připomínky Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže k ná-
vrhu analýzy trhu č. A/4/XX.2017-Z 
a po schválení Radou ČTÚ odeslal  23. 
června předmětný návrh k notifikaci 
Evropské komisi.

TRH Č. 3A
velkoobchodní služby 
s místním přístupem 
poskytovaným v pevném 
místě a trh č. 3b – 
velkoobchodní služby 
s centrálním přístupem 
poskytovaným v pevném 
místě pro výrobky pro širokou 
spotřebu

ČTÚ 26. května odeslal k notifikaci 
návrhy opatření obecné povahy analýz 
trhů č. 3a (A/3a/XX.2016-Z) a 3b 
(A/3b/XX.2016-Z) Evropské komisi. 
Její stanovisko k uvedeným dokumen-
tům ČTÚ obdržel 26. června. Evropská 
komise uplatnila k zaslaným návrhům 
připomínky týkající se posouzení nepří-
mého tlaku (omezení) ze strany CATV 
a Wi-Fi sítí a zvolených nápravných 
opatření souvisejících s regulací cen. 
V návaznosti na toto rozhodnutí ČTÚ 
v co nejvyšší míře zohlední připomín-
ky Evropské komise a následně vydá 
opatření obecné povahy – analýzy 
relevantních trhů č. 3a a 3b.

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r23xx2017-y
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r23xx2017-y
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-vseobecneho-opravneni-c-vo-r23xx2017-y
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-revision-eu-top-level-domain-regulations_en
http://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/4/xx.2017-z-trhu-c.4-velkoobchodni-sluzby-s-vysoce-kvalitnim-pristupem-poskytovanym-v-pevnem-miste/obrazky/art4verzeprovkverejna.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3a/xx.2016-z-trhu-c.3a-velkoobchodni-sluzby-s-mistnim-pristupem-poskytovanym-v-pevnem-miste/obrazky/analyza3averzeprovk.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3b/xx.2016-z-trhu-c.3b-velkoobchodni-sluzby-s-centralnim-pristupem-poskytovanym-v-pevnem-miste-pro-vyrobky-pro-sirokou/obrazky/analyza3bverzeprovk.pdf


…výkon komunikační činnosti 
bez oprávnění.

ČTÚ provedl čtyři kontroly 
na ověření podmínek pro výkon 
komunikační činnosti ze strany 
kontrolovaných subjektů. Nezjistil 
při nich žádná porušení oznamovací 
povinnosti. 

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

ČTÚ provedl celkem 40 kontrol. 
Ve 27 případech zjistil závady, vyzval 
k odstranění nedostatků a následně 
zahájí správní řízení. 

…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění.

ČTÚ v devíti případech kontrolo-
val subjekty, kterým skončila platnost 
individuálního oprávnění a v 10 
případech využívání kmitočtů zaříze-
ními RLAN mimo povolená pásma. 
S provozovateli 13 kontrolovaných 
zařízení vede ČTÚ správní řízení.

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

 ČTÚ ukončil celkem 277 šetření, 
z toho 232 případů rušení televizního 
příjmu (včetně STA), 22 případů 
rušení veřejných mobilních komu-
nikačních sítí (GSM, UMTS, LTE) 
a osm případů rušení meteorologické-
ho radaru. Jako zdroj rušení DVB-T 
byla ve 122 případech zjištěna BTS 
LTE v pásmu 800 MHz (viz následu-

ČTÚ v červnu zkontroloval...

(pokračování na str. 5
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1. Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 11
2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 50
3. Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 4 0 0 0 0
4. Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 45 27 22 21 21 324000

 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0
 b) k poskytování služeb elektronických komunikací      0 0 0 0 0 0
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových 
zařízení) 45 27 22 21 21 324000

5. Kontrola rádiových kmitočtů 297 0 16 12 12 260000
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 19 0 13 10 10 250000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů 1 0 1 0 0 0

 c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení 
a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb

277 0 2 2 2 10000

6. Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 0 0 0 0 0 0
 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 0 0 0 0 0
 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0

7. Rozhodování účastnických sporů 0 4936 4446 1109 2972
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 0 2 0 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 16 21 11 1

   ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové) 0 0 0 0 0
   baa) přístupu  k datovým službám s vyjádřenou cenou poskytovaným 
na síti Internet nebo na jiných datových sítích  (Dialer) 0 0 0 0 0

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) 0 4918 4421 1098 2971
 d) ostatní 0 2 2 0 0

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 3 3 5 61000
9. Ostatní 155 4 33 35 28 128000

CELKEM 562 31 5010 4517 1109 2972 66 773000

Tabulka 1: Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc červen

Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E
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jící bod), u meteorologického radaru 
se jednalo o pět RLAN zařízení 
provozovaných na kmitočtech radarů. 
Veřejné mobilní sítě byly rušeny 
mimo jiné ve dvou případech aktivní 
TV anténou, ve třech případech GSM 
opakovačem a terminálem a třemi 
zařízeními RLAN. 

…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. 

K 30. 6. 2017 vysílalo ve zkušeb-
ním provozu 1 090 základnových 
stanic, v trvalém provozu pak 13 589 
stanic. V červnu bylo přijato 201 no-
vých hlášení na rušení příjmu zemské 
digitální televize a ukončeno bylo 
šetření 232 případů. Jako zdroj rušení 
DVB-T bylo zjištěno 122 základ-
nových stanic (BTS) LTE v pásmu 

800 MHz, což představuje 52,6 % 
ukončených případů rušení televize. 
Závady přijímacího zařízení diváků 
byly zjištěny v 73 případech, ve 25 
případech nebylo zjištěno žádné 
rušení a v deseti případech se jednalo 
o nedostatečný TV signál DVB-T. 

Spolupráce ČTÚ s Českou 
obchodní inspekcí. 

Při kontrole u prodejců teleko-
munikačních koncových a rádiových 
zařízení v rámci spolupráce ČTÚ 
s ČOI byl na Hoře Svatého Šebestiána 
a v Mimoni zjištěn prodej rádiově 
řízených modelů aut pracujících v pás-
mu 49 MHz. Tato rádiová zařízení ne-
lze v České republice provozovat bez 
individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů. Zjištěné závady 
řeší ve své kompetenci ČOI.

(dokončení ze str. 4) 4 936

4 446

počet v červnu 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 vyúčtová-
ní ceny nebo na poskytovanou 
veřejně dostupnou službu elek-
tronických komunikací, které ČTÚ 
rozhoduje podle § 129 zákona 
o elektronických komunikacích.

počet v červnu vydaných rozhod-
nutí ve věci. 

Tabulka 2: Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly poštovních služeb za měsíc červen
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1. Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání 0

2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání 0

3. Výkon poštovní činnosti bez osvědčení 0 0 0 0 0 0 0

4. Dodržování podmínek ZPS a dalších předpisů 5 0 0 1 0 0 0 1

 Dodržování poštovních podmínek podle § 6 ZPS 5 0 0 1 0 0 0 1
 Dodržování podmínek kvalitativních požadavků 
podle vyhlášky č. 464/2012 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Rozhodování o námitkách proti vyřízení reklamace 
podle podle § 6a ZPS 0 79 24 36 5 23 8 67

6. Rozhodování o sporech podle § 37 odst. 3 písm. a) 
ZPS 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Neposkytnutí informací podle § 32 a) ZPS 0 0 0 0 0 0

8. Ostatní 2 0 10 8 6 5 42000 12

řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 3 písm. a) 0 0 3 2 2 2 29000 3
řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 2 písm. f) 0 0 0 0 0 0 0 0
řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 1 písm. a) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 2 písm. a) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 2 písm. e) 0 0 3 3 3 3 13000 3
řízení o správním deliktu podle § 37a odst. 1 písm. c) 0 0 0 1 0 0 0 1
řízení podle § 142 správního řádu 0 0 0 1 0 0 0 1
řízení o správním deliktu ostatní 0 0 2 1 1 0 0 2

CELKEM 7 0 89 33 42 5 23 8 5 42000 80

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

MONITOROVACÍ ZPRÁVA 07/2017    |     5



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

Zamítnutá reklamace 
jen s poučením 
o mimosoudním řešení
Více než rok už platí povinnost operátora informovat spotřebitele 
o možnosti mimosoudního řešení sporů v případě, že reklamace 
k vyřešení problému nevedla. Informační povinnost zavedla novela 
zákona o ochraně spotřebitele, a to i pro poskytovatele služeb 
elektronických komunikací a poštovních služeb.

Podle § 14 odst. 2 zákona 634/1992 
Sb., o ochraně spotřebitele, platí, že 
v případě sporu mezi spotřebitelem 
a prodávajícím, který se nepoda-
řilo mezi stranami urovnat přímo, 
informuje prodávající spotřebitele 
o subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, který je pro 
daný typ nabízeného, prodávaného, 
poskytovaného nebo zprostředko-
vaného výrobku nebo služby věcně 
příslušný. Informace musí zahrnovat 
i internetovou adresu tohoto subjektu. 
Informace pak spotřebiteli předá v lis-
tinné podobě nebo na jiném trvalém 
nosiči dat.

Tato povinnost dopadá na všechny 
poskytovatele služeb elektronických 
komunikací při reklamaci uplatně-
né spotřebitelem podle § 64 odst. 7 

zákona 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích. Stejně tak ji musí 
dodržet provozovatelé poštovních 
služeb v případě reklamace poštovní 
služby. Uvedené ustanovení § 14 
zákona o ochraně spotřebitele dopadá 
i na situaci, kdy poskytovatel/provo-
zovatel zamítá reklamaci. V takovém 
případě musí spotřebitele informovat 
o možnosti mimosoudního řešení 
nastalé situace. Pouhé uvedení infor-
mace o mimosoudním řešení sporů 
ve Všeobecných podmínkách nebo 
poštovních podmínkách daného 
poskytovatele nestačí. Nesplnění infor-
mační povinnosti podle § 14 zákona 
o ochraně spotřebitele je správním 
deliktem, za který může být udělena 
sankce až do výše 1.000.000,- Kč.

ČTÚ upozorňuje, že v případě 
zamítnutí reklamace ze strany posky-

tovatele služeb elektronických komu-
nikací nebo provozovatele poštovních 
služeb musí být spotřebitel kromě 
jiného prokazatelně poučen o tom, že 
věcně příslušným subjektem k řešení 
sporu je Český telekomunikační úřad, 
spolu s uvedením jeho internetové 
adresy, tj. www.ctu.cz.

Více informací o možnosti mi-
mosoudního řešení sporů je možné 
najít na webu ČTÚ, v sekci věnované 
ochraně spotřebitele (https://www.ctu.
cz/ochrana-spotrebitele), kde je uvede-
no, jakým způsobem a kdy je možné 
se na ČTÚ ve věci mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů obrátit.

ČTÚ v této souvislosti přijímá 
podněty od spotřebitelů, kterým byla 
jejich reklamace ze strany operátora 
zamítnuta, a shromažďuje nezbytné 
podklady před zahájením správního 
řízení s těmi poskytovateli služeb 
elektronických komunikací a pro-
vozovateli poštovních služeb, kteří 
výše uvedené informační povinnosti 
nedostáli.

POŠTOVNÍ SLUŽBY

V červnu ČTÚ provedl celostátní kontrolu vyřizování reklamací dodání Českou 
poštou. Při ní především ověřoval, zda Česká pošta při reklamaci dodání či při 
reklamaci poškozené zásilky dodržuje předpisy týkající se ochrany spotřebitele, 
tj.  zda reklamujícímu vydá písemné potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením 
dne uplatnění reklamace a obsahu reklamace. Dále, zda je reklamace Českou 
poštou vyřízena včas, zda je v případě zamítnutí reklamace uvedeno odůvod-
nění zamítnutí reklamace a zda je reklamující poučen o svých dalších právech. 
Kontrolní zjištění jsou v současné době vyhodnocována.  

ČTÚ zveřejnil v souladu s § 37 odst. 3 
písm. b) zákona o poštovních službách 
na svém webu a v Poštovním věstníku 
Zprávu o plnění povinností držitele 
poštovní licence za rok 2016.
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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

VŠEOBECNÉ OPRÁVNĚNÍ 
VO-R/1

Dne 19. června nabylo účin-
nosti všeobecné oprávnění č. VO-
R/1/05.2017-2 k provozování uži-
vatelských terminálů rádiových sítí 
elektronických komunikací, které 
nahrazuje dosavadní všeobecné opráv-
nění č. VO-R/1/6.2016-8. Důvodem 
pro jeho vydání je především imple-
mentace některých rozhodnutí a do-
poručení CEPT a EK. Aktualizována 
byla zejména příloha všeobecného 
oprávnění pro provozování terminálů 
na palubách letadel.

AUKCE 3,7 GHZ

Skončila aukční fáze výběrového říze-
ní na udělení práv k využívání rádiových 
kmitočtů v pásmu 3600 – 3800 MHz 
pro vysokorychlostní datové sítě. Vedle 
dvou stávajících operátorů (O2 Czech 
Republic a.s. a Vodafone Czech Republic 
a.s.) v aukci uspěly i dva nové subjekty: 
Nordic Telecom 5G a.s. a PODA a.s.

Stávající operátoři mohli získat 
kmitočtový příděl 40 MHz, pro nové 
zájemce byl spektrální limit dvojnásobný. 
Této podmínky aukce využila společnost 
Nordic Telecom 5G a.s. a vydražila dva 
aukční bloky o celkové šíři 80 MHz, 

ostatní subjekty mají po jednom bloku. 
Aukce se zúčastnilo 6 zájemců. Z nich 
společnosti Suntel Net s.r.o. a T-Mobile 
Czech Republic a.s. nepodaly vítěznou 
nabídku u žádného aukčního bloku.

Každý z pěti aukčních bloků byl 
vydražen za částku 203 milionu korun, 
tedy sedminásobek vyvolávací ceny. 
Celkově aukce do státního rozpočtu 
přinese 1,015 mld. Kč.

Vydání rozhodnutí o udělení přídělu 
získaných rádiových kmitočtů ČTÚ 
předpokládá bezprostředně poté, co 
úspěšní uchazeči uhradí ceny za vydraže-
né spektrum. Se zahájením poskytování 
veřejně dostupné komerční služby na vy-
dražených kmitočtech podmínky aukce 
počítají do 2 let od právní moci přídělu. 

L E G I S L A T I V N Í  Z M Ě N Y

Nový zákon o přestupcích
Dnem 1. července 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento zákon představuje 
novou právní úpravu procesní povahy v oblasti správního trestání, když 
sjednocuje podmínky pro projednávání přestupků a jiných správních 
deliktů (nově jen „přestupky“).

Projednávání přestupků se dosud 
řídilo zákonem č. 200/1990 Sb. vždy, 
pokud nebylo zvláštními předpisy 
stanoveno jinak, zatímco jiné správní 
delikty byly projednávány zásadně 
v řízení podle správního řádu (zákon 
č. 500/2004 Sb.) a případně též podle 
podmínek stanovených zvláštními 
právními předpisy (zpravidla se sekto-
rovým zaměřením). Úprava obsažená 
v zákoně č. 200/1990 Sb. byla vyhod-
nocena jako zastaralá s tím, že řízení 
o přestupcích obecně není dostatečně 
upraveno a nereflektuje vývoj právní 
úpravy v navazujících nebo souvisejí-
cích právních předpisech. 

Nový zákon č. 250/2016 Sb. tak 
představuje jednotnou a komplexní 
právní úpravu základů správně 
právní odpovědnosti fyzických, 
právnických a podnikajících fyzic-
kých osob, určuje procesní podmín-
ky pro vedení řízení o přestupcích, 

jakož i rozšiřuje okruh možných 
sankcí za porušení právních před-
pisů na úrovni přestupků. Vzhledem 
k nové právní úpravě se tak zrušuje 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů a některé 
další související právní předpisy.

V souvislosti s účinností tohoto 
zákona jsou provedeny změny všech 
právních předpisů dotčených touto 
novou právní úpravou. Změny spo-
čívají nejméně v rozsahu sjednocení 
terminologie a zvážení nezbytnosti 
případných odchylek od této nové 
právní úpravy.

Dne 28. června 2017 tak byl 
v částce 66 Sbírky zákonů uveřejněn 
zákon č. 183/2017 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnos-
ti za přestupky a řízení o nich 
a zákona o některých přestupcích, 
který z hlediska oblasti elektronic-

kých komunikací a poštovních služeb 
obsahuje zejména:

1. V části STO ŠEDESÁTÉ 
TŘETÍ novelu zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komu-
nikacích), ve znění pozdějších 
předpisů. Zde je kromě obecné 
úpravy sjednocující zákon 
o elektronických komunikacích 
se zákonem č. 250/2016 Sb. 
třeba upozornit na změnu § 120 
odst. 4 podle jehož nové právní 
úpravy činí promlčecí doba 
pro přestupky 5 let, a byla-li 
promlčecí doba přeruše-
na, zaniká odpovědnost 
za přestupek nejpozději 8 let 
od jeho spáchání.

2. V části SEDMDESÁTÉ 
DEVÁTÉ novelu zákona 
č. 29/2000 Sb., o poštovních 
službách a o změně některých 
zákonů (zákon o poštovních 
službách), ve znění pozdějších 
předpisů. 

(pokračování na str. 8
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ZMĚNA PŘEDSEDNICTVÍ

Od 1. července předsedá v Radě 
EU Estonsko. Nahradilo tak Velkou 
Británii, která se svého předsednic-
tví vzdala v souvislosti s výsledkem 
referenda a záměrem vystoupit z Unie. 
Mottem estonského předsednictví je 
„Jednota prostřednictvím rovnováhy“. 
Jednou z hlavních priorit Estonského 
předsednictví bude Jednotný digitální 
trh a v jeho rámci volný pohyb dat 
v EU:

 ▪ Rozvíjení přeshraničního 
elektronického obchodu a elek-
tronických služeb ve prospěch 
spotřebitelů, výrobců a podniků

 ▪ Zajišťování moderních a bez-
pečných elektronických 
komunikací dostupných všude 
v Evropě a vytvoření příznivého 
prostředí pro nové inovační 
služby

 ▪ Posílení přeshraničních digitál-
ních veřejných služeb s cílem 
usnadnit každodenní život

Projednání následujících návrhů 
předpisů a iniciativ:

 ▪ Evropský kodex elektronických 
komunikací

 ▪ Návrh nařízení k BEREC
 ▪ Návrh nařízení o ochraně 

soukromí v elektronických 
komunikacích

 ▪ Tallinnská deklarace 
k eGovernmentu

 ▪ Revize Strategie kybernetické 
bezpečnosti EU

GRANTY NA PROPOJENÍ 
EVROPY

 Sekce pro obsah a technologie 
DG Connect (Generálního ředitelství 

pro komunikační sítě) zveřejnila dne 
28. června 2017 čtyři výzvy k předklá-
dání návrhů s cílem poskytnout granty 
na projekty v souladu s prioritami a cíli 
definovanými v pracovním programu 
pro rok 2017 v oblasti transevrop-
ských telekomunikačních sítí v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy na ob-
dobí 2014–2020.

Návrhy lze předkládat pro tyto 
čtyři výzvy: 

 ▪ CEF-TC-2017-3: eInvoicing 
(elektronická fakturace) 

 ▪ CEF-TC-2017-3: eTranslation 
(elektronický překlad) 

 ▪ CEF-TC-2017-3: Europeana 
(Evropská digitální knihovna) 

 ▪ CEF-TC-2017-3: Public Open 
Data (veřejně přístupné údaje)

Na návrhy vybrané v rámci těchto 
výzev je orientačně vyčleněno celkem 
24 milionů EUR.

Uzávěrka pro předkládání návrhů 
je 28. listopadu 2017.

 Zde je v důsledku obecné 
úpravy sjednocující přestupky 
a jiné správní delikty do nové 
kategorie přestupků třeba 
upozornit na změnu na základě 
úpravy § 37b, kdy dosavadní 
přestupky fyzických ne-
podnikajících osob nově 
podle tohoto zákona nejen 
projednává a uložené pokuty 
vybírá, ale i vymáhá Český 
telekomunikační úřad.

3. A dále v části STO ŠEDESÁTÉ 
ČTVRTÉ novelu zákona 
č. 206/2005 Sb., o ochraně 
některých služeb v oblasti 
rozhlasového a televizního 
vysílání a služeb informační 
společnosti, ve znění záko-
na č. 281/2009 Sb., a v části 

TŘICÁTÉ ŠESTÉ novelu 
zákona č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, 
ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabyl ve výše uve-
dených částech účinnosti dnem 
1. července 2017.

NOVÝ VZOR ELEKTRONICKÉHO 
FORMULÁŘE

Dne 26. června 2017 byla v částce 
65 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláš-
ka č. 180/2017 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou 
se stanoví vzor elektronického 
formuláře návrhu na rozhodnutí 
sporu o povinnosti k peněžitému 
plnění a technické náležitosti jeho 
užívání.

Tato vyhláška zejména reaguje 
na technické změny elektronických 
systémů, jejichž prostřednictvím lze 
formulářový návrh na zahájení řízení 
podle § 129 zákona o elektronických 
komunikacích podat k Českému tele-
komunikačnímu úřadu. Maximální 
velikost datového souboru obsa-
hujícího formulář včetně všech 
připojených příloh se stanovuje 
na 20 MB, což odpovídá aktuálním 
možnostem Informačního systému 
datových schránek i e-mailové schrán-
ky ČTÚ. Dále vyhláška řeší některé 
formální změny jako zpřesnění názvu 
formuláře obsaženého v příloze vy-
hlášky nebo zrušení § 2 odst. 5, když 
způsob podepisování podání ke správ-
nímu orgánu je upraven obecnými 
právními předpisy. 

Tato vyhláška nabyla účinnosti 
patnáctým dnem po jejím vyhlášení, tj. 
dnem 11. července 2017.

(dokončení ze str. 7)
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