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T E L E G R A F I C K Y�
Jak zabalit balík a jeho cesta

V  novém videu z  dílny Tele ko
munikační akademie si ukážeme, jak 
správně zabalit a  předat do přepravy 
balíkovou zásilku s  ohledem na její 
charakter a  poštovní podmínky jed
notlivých provozovatelů. Podíváme se 
i  na to, jak v  praxi vypadá nakládání 
s převzatými balíky: Před dopravou na 
doručující depo jsou zásilky vytříděny 
v třídícím uzlu, a to zpravidla strojově, 
za pomoci automatické linky, přičemž 
dochází ke značnému namáhání obalu.

Konec nevyžádaného marketingu 
Od 1. 7. 2022 platí nová pravidla 

pro marketingové hovory. Nově není 
povoleno kontaktovat čísla z  tzv. ve
řejného účastnického seznamu, pokud 
majitel čísla nedá souhlas. Kdo tedy 
nechce být obtěžován, nemusí dělat 
nic. Nejsou však dotčena volání spo
lečností jejich zákazníkům na zákla
dě vlastních zákaznických databází. 
V  těchto případech společnosti mají 
většinou individuální souhlasy s kon
taktováním, které samozřejmě může 
zákazník kdykoliv odvolat.

Omezení zero ratingu
Od 1. 7. 2022 je účinné rozhodnutí 

měnící výklad Nařízení EU o síťové ne
utralitě. Rozhodnutí zakazuje nabízení 
mobilních datových balíčků a tarifů, zvý
hodňujících např. sociální sítě, hudební 
a video aplikace tím, že na ně platí speci
ální separátní datový limit. V ČR se změ
ny dotkly zejména operátorů Vodafone 
a  TMobile (který nabízí balíčky pod 
značkou Kaktus), kteří podobné balíčky 
nabízeli. Stávajícím uživatelům balíčků 
dočasně tyto balíčky nadále platí, dokud 
si je sami nezruší nebo nezmění.

Zjednodušení procesu při změně 
poskytovatele přístupu k internetu

Ověřím si, jaké služby využívám, zda jsou součástí balíčku služeb a zda může 
opouštěný poskytovatel požadovat úhradu za předčasné ukončení smlouvy. Zjistím 
si, zda a za jakých podmínek v mé lokalitě nabízí služby další poskytovatelé.

Před přenosem služby přístupu k internetu zanalyzuji situaci

Připravím si ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu 
k internetu, který najdu ve své smlouvě a který budu pro přenos 
potřebovat.

Vyberu si nového poskytovatele služby2
KROK

Vybraného poskytovatele požádám o zajištění přenosu služby. 
Předám mu ověřovací kód a domluvíme si termín přenosu.

Zahájím proces přenosu služby3
KROK

Než mi službu začne poskytovat přejímající poskytovatel, 
musí mi ji poskytovat ten opouštěný. Přerušení poskytování 
služby při přenosu nesmí přesáhnout 1 pracovní den.

Proces přenosu služby probíhá4
KROK

Pokud vše proběhlo správně, službu mi poskytuje nový poskytovatel.  
Přenos může být i odmítnut, více po rozkliknutí.

Po úspěšném či neúspěšném přenosu služby přístupu k internetu5
KROK

ZMĚNA POSKYTOVATELE  
SLUŽBY PŘÍSTUPU K INTERNETU

Zjednodušené schéma, které vás provede krok za 
krokem procesem změny poskytovatele internetu, 

a to buď jako samostatné služby nebo jako služby, 
která je součástí balíčku. Více informací lze získat 

kliknutím na jednotlivé kroky procesu změny.

1
KROK

ČTÚ přehledně představuje novou právní úpravu změny poskytovatele přístupu k internetu, která vyplývá 
z evropského kodexu pro elektronické komunikace. Změna je nyní snazší a není třeba se obávat, že by uživatel 
zůstal delší dobu bez služby. Grafický návod se stručným popisem jednotlivých kroků a s možností zjištění 
dalších podrobnějších informací po rozkliknutí poradí zájemcům, kteří chtějí změnit svého dosavadního 
poskytovatele, jakým způsobem postupovat, aby tento proces proběhl úspěšně a bez komplikací.

https://youtu.be/hwMKc4T8n-A
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/telekomunikace/telemarketing/vykladove-stanovisko-telemarketing-a-faq.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/telekomunikace/telemarketing/vykladove-stanovisko-telemarketing-a-faq.pdf
https://www.ctu.cz/krok-1
https://www.ctu.cz/krok-1
https://www.ctu.cz/krok-2
https://www.ctu.cz/krok-3
https://www.ctu.cz/krok-4
https://www.ctu.cz/krok-5
https://www.ctu.cz/prenositelnost-internetu
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P O S K Y T O V A T E L É  S L U Ž E B  E L E K T R O N I C K Ý C H  K O M U N I K A C Í

ELEKTRONICKÝ SBĚR DAT:  
Nově zveřejněné formuláře v systému ESD

V návaznosti na novou povinnost poskytovatelů služeb elektronických komunikací 
poskytnout spotřebitelům stručné a snadno čitelné shrnutí smlouvy dle předpisu EU 
Český telekomunikační úřad připravil nezávazný ilustrační podklad (manuál pro shrnutí 
smluv) pro případné využití ze strany poskytovatelů služeb. Úřad bude řádné použití 
této pomůcky považovat za dobrou praxi. ČTÚ informoval podnikatele i prostřednictvím 
kulatého stolu „Příprava vzoru smluvní dokumentace pro využití ze strany poskytovatelů 
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“, který proběhl 22. 6. 2022.

V  manuálu podnikatelé 
naleznou kromě podrobného 
návodu a rad také vzor správ
ného vyplnění. Mezi infor
mace, které musí spotřebitel 
obdržet, patří alespoň: identi
fikační údaje a kontaktní úda
je pro vytýkání vad vyúčto
vané ceny nebo poskytované 
služby; ceny za aktivaci služeb 
elektronických komunikací 
a  jakékoli pravidelné platby 
související s jejím používáním 
v  případě, že je služba po
skytována za přímou peněžní 
platbu; délku trvání smlouvy 
a  podmínky pro obnovení 
a  zánik závazku ze smlouvy; 
rozsah, v němž jsou produkty 

a  služby určeny pro koncové 
uživatele se zdravotním posti
žením; u přístupu k internetu 
pak také informace o rychlosti 
služby přístupu k  internetu 
a prostředcích nápravy. 

Poskytovatel je povinen 
řádně vyplnit požadované 
informace do šablony pro 
shrnutí smlouvy a  poskyt
nout jej spotřebiteli bezplatně 
před uzavřením smlouvy, a to 
i u smluv uzavíraných distanč
ním způsobem. Jeli z objek
tivních technických důvodů 
nemožné poskytnout shrnutí 
smlouvy v  daném okamžiku, 
je poskytovatel povinen jej 

poskytnout neprodleně poté 
a  smlouva nabývá účinnosti 
v  okamžiku, kdy spotřebitel 
po obdržení shrnutí smlouvy 
potvrdí svůj souhlas se smlou
vou. Shrnutí smlouvy se stává 
součástí uzavírané smlouvy.

ČTÚ pomáhá podnikatelům se shrnutím 
smlouvy manuálem 

Dne 1. července 2022 
ČTÚ publikoval v  systé
mu Elektronického sběru 
dat (ESD) pololetní formu
lář ART221 – Služby posky
tované v  elektronic kých ko
munikacích. Dostupný  je 
podnikatelům v  elektronic

kých komunikacích na webu 
https://monitoringtrhu.ctu.cz. 
Prostřed nic tvím tohoto for
muláře se sbírají údaje zejmé
na pro analýzy relevantních 
trhů, mezinárod ní vykazová
ní a  státní statistickou službu. 
Vzor tohoto formuláře lze na

lézt na webu ČTÚ, přičemž 
jeho samotné vyplnění a ode
vzdání je možné pouze v sys
tému ESD prostřednictvím 
webového prohlížeče. Termín 
pro vyplnění a odevzdání for
muláře je do 31. srpna 2022.

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/427451/soubory/manualproshrnutismluvvc.prikladu.pdf
https://monitoringtrhu.ctu.cz
https://www.ctu.cz/vzory-formularu-pro-esd-2022
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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

Novela zákona o elektronických komunikacích implementující 
tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace nově výslovně 
předjímá možnost automatického prodloužení účastnické 
smlouvy uzavřené na dobu určitou. K ochraně účastníků 
nicméně vymezuje pravidla (viz § 63b zákona), která jsou 
jednotliví poskytovatelé v případě tzv. autoprolongace smlouvy 
povinni dodržet.

Jednou z  nejdůležitějších pod
mínek toho, aby poskytovatel 
služby mohl závazek automaticky 
prodloužit je, že je tak sjednáno 
v uzavřené smlouvě. Dle přechod
ných ustanovení k  výše zmíněné 
novele jsou poskytovatelé povinni 
uvést smlouvy do souladu s noveli
zovaným zněním zákona o elektro
nických komunikacích do šesti mě
síců ode dne nabytí účinnosti této 
novely, k níž došlo dne 1. 1. 2022. 

Dalším důležitým pravidlem je 
skutečnost, že automaticky pro
dloužit závazek lze pouze za týchž 
podmínek a o tutéž dobu, na kterou 
byla předmětná smlouva uzavřena.

Operátoři jsou dále povinni 
zajistit řádnou informovanost 
účastníků. Musí je prokazatelně 
informovat v  textové podobě 
jasně a  srozumitelně před sa
motnou autoprolongací o konci 
závazku ze smlouvy, a  taktéž 
i o způsobech, jakými lze tento 
závazek vypovědět. V souvislos
ti s automatickým prodloužením 
smlouvy taktéž zákon o elektro
nických komunikacích poža
duje, aby poskytovatelé služby 
alespoň jednou ročně informo
vali účastníka o nejvýhodnějších 
cenách za poskytované služby.

Pokud se účastník, jehož zá
vazek byl tímto způsobem již 
prodloužen, rozhodne jej ukon
čit, nemusí se obávat naúčtování 
sankcí spojených s  předčasným 
ukončením smlouvy před uply
nutím sjednané doby jejího trvá
ní, neboť v takovém případě platí, 
že po automatickém prodloužení 
má účastník právo závazek ze 
smlouvy kdykoli bezplatně vy
povědět s  nejvýše jednoměsíční 
výpovědní dobou. Ukládá se mu 
pouze úhrada za dotované konco
vé zařízení, pokud si ho ponechá. 
Zákon o  elektronických komu
nikacích limituje maximální výši 
této úhrady tak, že tato nesmí 
překročit poměrnou část hodno
ty tohoto zařízení dohodnutou 
v  okamžiku uzavření smlouvy, 
nebo části ceny za služby, kterou 
zbývá uhradit do zániku závaz
ku ze smlouvy, podle toho, která 
z těchto dvou částek je nižší.

Operátor může smlouvu automaticky 
prodloužit. Musí ale splnit řadu podmínek 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p63b
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NOVÍ PROVOZOVATELÉ 
POŠTOVNÍCH SLUŽEB

V červnu ČTÚ vydal jedno nové 
osvědčení o oznámení podni-
kání v oblasti poštovních slu-
žeb, a to společnosti Sprintera 
s.r.o. Aktuální seznam všech 
oznámených provozovatelů 
je dostupný prostřednictvím 
vyhledávací databáze na in-
ternetových stránkách ČTÚ.



ČTÚ v červnu zkontroloval...
Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E

2 398

2 910

počet v červnu vydaných roz-
hodnutí ve věci, z toho 2 388 
rozhodnutí se týkalo sporu o pe-
něžité plnění (zaplacení ceny 
za služby).

počet v červnu zahájených 
správních řízení týkajících se 
účastnických sporů mezi oso-
bou vykonávající komunikační 
činnost a účastníkem. Jde o spo-
ry o peněžitá plnění a námitky 
proti vyřízení reklamace na vy-
účtování ceny nebo na poskyto-
vanou veřejně dostupnou služ-
bu elektronických komunikací.

… dodržování podmínek vše-
obecného oprávnění č. VO-
R/12/11.2021-11 k využívání 
rádiových kmitočtů a provo-
zování přístrojů pro širokopás-
mový přenos dat v pásmech 
2,4 GHz až 71 GHz

ČTÚ z důvodu pokračující akce 
„Milostivé jaro“ neprováděl ani 
v červnu kontroly provozovatelů 
RLAN z vlastního podnětu, prová
děl pouze kontroly vzešlé z podnětů 
na rušení jiných radiokomunikač
ních služeb, zejména meteorologic
kých radarů. Celkem bylo provede
no 9 kontrol, přičemž v 5 případech 
bylo zjištěno nedodržení podmínek 
všeobecného oprávnění (působe
ní škodlivé interference stanicím 
přednostních radiokomunikačních 
služeb). Tyto případy byly řeše
ny výzvou k odstranění zjištěných 
nedostatků a následně budou řešeny 
ve správních řízeních.
… dodržování podmínek vše-
obecného oprávnění č. VO-
R/24/05.2019-4 k provozová-
ní zařízení infrastruktury pro 
šíření rádiových signálů uvnitř 
tunelů, budov a vlaků

ČTÚ provedl na základě stížnos
tí mobilních operátorů na rušení 
sítí celkem 4 kontroly. Ve všech 
čtyřech případech zjistil porušení 
podmínek všeobecného oprávnění 
spočívající v působení rušení mo
bilních sítí a v provozu tzv. GSM 
opakovačů bez souhlasu mobilních 
operátorů. Ve všech případech byla 
vydána výzva k odstranění zjiště
ných nedostatků, následně bu
dou řešeny ve správních řízeních. 
V této souvislosti ČTÚ odkazuje 
na článek, uveřejněný v minulé 
Monitorovací zprávě, ve kterém se 
podrobněji zabývá právní proble
matikou provozu GSM opakovačů.
… využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění

ČTÚ provedl celkem 11 kontrol 
zaměřených na využívání kmitočtů 
bez oprávnění (včetně kmitočtů, na 
jejichž využívání nelze vydat indi
viduální oprávnění). V 9 případech 
bylo zjištěno využívání kmitočtů 
v pásmech pohyblivé a pevné služby 
a v mikrovlnných pásmech bez indi
viduálního oprávnění. Případy byly 
předány k řešení ve správním řízení. 

… zdroje rušení provozu elek-
tronických komunikačních za-
řízení a sítí, poskytování služeb 
elektronických komunikací 
nebo provozování radiokomu-
nikačních služeb 

ČTÚ v červnu ukončil 9 případů 
rušení veřejných mobilních komu
nikačních sítí 5G a LTE (ve dvou 
případech byl zdrojem rušení ak
tivní prvek TV příjmu), 6 případů 
rušení rozhlasového a satelitního 
příjmu, 3 případy rušení meteoro
logického radaru a 9 případů rušení 
různých zařízení (amatérská sta
nice, zařízení SRD, WiFi stanice 
apod.). V 10 případech, ve kterých 
bylo rušení potvrzeno a zdroj ru
šení dohledán, bylo provozovate
lům zdrojů rušení nařízeno jejich 
odstranění.
… zdroje rušení TV příjmu 

ČTÚ v červnu ukončil celkem 
81 případů rušení televizního pří
jmu. Výsledkem šetření stížností 
na špatný příjem TV byla ve 47 
případech závada zařízení diváka 
(nejčastěji závada přijímací antény, 
nebo svodu), v 9 případech rušení 
ustalo, nebo mělo sporadický vý
skyt. V jedenácti případech podatel 
stížnost na rušení stornoval během 
šetření.  Ve 13 případech byl zjiš
těn zdroj rušení, přičemž ve všech 
případech byla zdrojem rušení zá
kladnová stanice mobilního operá
tora (viz níže). V jednom případě 
byl problém s příjmem způsoben 
špatnou obsluhou televizoru.
… zkušební provoz základno-
vých stanic 5G/LTE v pásmu 
700 MHz

K 30. 6. 2022 bylo ve zkušebním 
provozu 1927 základnových stanic, 
v trvalém provozu pak 498 stanic. 
Základnová stanice 5G/LTE byla 
v červnu zjištěna jako zdroj ruše
ní TV příjmu v 11 případech. Ve 
všech případech bylo na základě 
rozhodnutí ČTÚ uloženo pro
vést odrušení u televizních diváků 
mobilním operátorem na jeho ná
klady. ČTÚ zaslal v červnu pro
střednictvím datové schránky dopis 
s informacemi, jak postupovat 
v případě zjištění rušení TV příjmu 
902 obcím v jejichž regionu byl 
zahájen zkušební provoz základno
vých sítí 5G.

… zkušební provoz základ-
nových stanic LTE v pásmu 
800 MHz

K 30. 6. 2022 bylo ve zkušebním 
provozu 445 základnových stanic, 
v trvalém provozu pak 17025 sta
nic. Základnová stanice LTE byla 
v červnu zjištěna jako zdroj rušení 
TV příjmu ve 2 případech.

https://www.ctu.cz/vyhledavaci-databaze/evidence-provozovatelu-poskytujicich-nebo-zajistujicich-postovni-sluzby
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/vo-r_12-112021-11.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/vo-r_12-112021-11.pdf
https://www.ctu.cz/milostive-jaro-pro-provozovatele-zarizeni-rlan
https://www.ctu.cz/milostive-jaro-pro-provozovatele-zarizeni-rlan
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/24/05.2019-4/obrazky/vo-r24-052019-4.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vseobecne-opravneni-c.vo-r/24/05.2019-4/obrazky/vo-r24-052019-4.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2022/obrazky/mz-2022-6.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2022/obrazky/mz-2022-6.pdf
https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn
https://www.ctu.cz/problematika-souvisejici-s-provozem-siti-mfcn
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V Praze proběhlo jednání expertního 
týmu pro Wi-Fi v pásmu 6 GHz

ČTÚ ve dnech 29. června 
až 1. července 2022 orga
nizoval v  Praze jednání od
borného týmu CEPT/SE45, 
který připravuje technické 
studie k  podmínkám pro
vozu zařízení WAS/RLAN 
(konkrétněji pro WiFi 6E) 
v  pásmu 6 GHz. Na tomto 
jednání tým mimo jiné pro
jednával návrhy metodik, 
vstupní parametry a postupy 
pro chystanou studii CEPT 
ke kompatibilitě možného 
budoucího rozšíření provo

zu WiFi generace 6E a  7 
do pásma 6425–7125  MHz. 
Celkově se tohoto hybrid
ního meetingu zúčastnilo 68 
zástupců administrací, tech
nologických a konzultačních 
společností, poskytovatelů 
slu žeb OTT (Over the 
Top), dále řada pozorova
telů a  rovněž kancelář ECO 
(European Communication 
Office) v roli spoluorganizá
tora za CEPT. Pracovní bod 
souvisí s  jednou z  nejzásad
nějších strategických otázek 

v  rádiovém spektru při hle
dání perspektivního řešení 
pro bezdrátové připojení 
Evropanů. Souběžně s  tech
nickými studiemi pro WiFi 
jsou v CEPT a ITUR vede
ny také podrobné studie pro 
možné využití horní části 
pásma 6 GHz mobilními sítě
mi IMT (vč. 5G). O tom, jak 
Evropa rozhodne o  pásmu 
6  GHz, bude podle součas
ných předpokladů rozhodo
váno na úrovni CEPT/ECC 
a orgánů EU v roce 2024.

W I - F I  V  P Á S M U  6 G H z
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E U R O P E A N  S P E C T R U M  M A N A G E M E N T  C O N F E R E N C E

Ve dnech 8. a 9. června 2022 se v Bruselu za účasti zástupců ČTÚ uskutečnil 17. ročník 
European Spectrum Management Conference. Program konference vždy reaguje na 
aktuální události, stav a vývoj politiky rádiového spektra, techniky a technicko-regulačních 
opatření ve využívání spektra, přičemž v řadě oblastí je tak indikátorem budoucího vývoje.

Jedním z  klíčových témat 
byla konektivita. Nárůst ob
jemu přenášených dat i  počtu 
bezdrátových zařízení vyvolá
vá potřebu dalšího spektra, což 
pro moderní správu rádiových 
kmitočtů znamená potřebu 
řešit včas otázky dostupnosti 
rádiového spektra a  zavedení 
takových podmínek jeho vyu
žívání, aby mohlo být efektivně 
sdíleno radiokomunikačními 
službami a  jejich aplikacemi. 
A  to v  situaci, kdy predikce 
jsou stále komplikovanější. 
Například, komunikační systé
my 5G jsou stimulátorem pro 
nasazení pokročilých techno
logií i  v  řadě průmyslových 
odvětví v  procesu digitalizace 
společnosti. Stanovení národ
ních podmínek pro 5G je ale 
náročná cesta. Proto je pro ná
rodní správce spektra obvyk
le jednodušší implementovat 
podmínky pro bezlicenční vy
užívání spektra.

Rádiové spektrum bude hrát 
významnou roli v  „digitál
ní dekádě“ EU. Je proto třeba 
identifikovat potřebná opat
ření, včetně například analý
zy potřeb spektra pro systémy 
6G. Je logické, že strategické 
otázky tohoto charakteru jsou 
předmětem zkoumání Skupiny 
pro politiku rádiového spek

tra (Radio Spectrum Policy 
Group – RSPG,) a  dokladem 
toho je i  její pracovní pro
gram – viz Work Programme 
for 2022 and beyond. Skupina 
mimo jiné doporučila aktua
lizovat strategický dokument 
EU Radio Spectrum Policy 
Programme – RSPP. 
Hlavní diskuse: družicové 
projekty, pásmo 6 GHz 
a předvídatelnost

Široce diskutovanou se 
v  současnosti stává role dru
žicových komunikací, ať již 
jako samostatného segmentu, 
nebo jako součást hybridních 
komunikací 5G, kdy jsou za
pojeny i  možnosti zemských 
sítí. V  přípravné fázi se opět 
objevují záměry provozování 
systémů s  přímou družico
vou komunikací s  mobilními 
telefony jako terminály. Do 
realizační fáze se dostávají dal
ší megakonstelace družic na 
nízkých oběžných drahách 
i  nová generace geostacionár
ních družic (Highthroughput 
satellite, HTS). V  pásmech 
decimetrových vln začíná být 
těsno pro zemské i  družico
vé aplikace, což vyžaduje na
stavení podmínek využívání 
spektra k  umožnění efektivní 
koexistence obou segmentů. 

Družicové problematice byl 
věnován na konferenci ucele
ný blok s názvem Finding the 
spectrum to power an increa
singly crowded satellite sector 
– spectrum needs and policy 
consideration.  

Do pokročilého stádia se 
dostává příprava na Světovou 
radiokomunikační konferenci 
ITUR, která se bude konat 
v  příštím roce. Návrh jednot
ných pozic států Evropské unie 
k  bodům konference je obsa
hem návrhu stanoviska RSPG 
ke konferenci WRC23, které 
je předmětem veřejné konzul
tace. V  dokumentu je napří
klad položena naléhavá otázka 
budoucnosti horní části pásma 
6 GHz (64257125 MHz) z hle
diska toho, zda má být pod
pořeno jeho budoucí využití 
mobilními sítěmi IMT (včetně 
5G), nebo má být součástí uce
leného téměř 1200MHz úseku 
pro bezlicenční využití ma
lovýkonovými gigabitovými 
WiFi 6E (a výhledově i gene
race 7), pro které jsou již na trhu 
výrobky spotřební elektroniky. 
V  případě podmínek pro Wi
Fi (RLAN) předběžné předpo
klady odvozené i ze studií pro 
pásma pod 6425 MHz ukazují, 
že případné budoucí evropské 
zavedení podmínek pro RLAN 

Evropská konference ke správě rádiového 
spektra

Aktualizace evrop-
ského dokumentu 

RSPP

Příprava konference 
WRC-23

Vývoj 5G a co dál? Pásmo  
470 - 694 MHz

Budoucnost horní 
části pásma 6 GHz

Sdílení spektra 
a hybridní sítě

Budoucí konektivita 
pro 6G

https://spectrummanagement.eu/
https://rspg-spectrum.eu/work-programme/
https://rspg-spectrum.eu/work-programme/
https://www.ctu.cz/zahajeni-verejne-konzultace-k-navrhu-stanoviska-rspg-ke-svetove-radiokomunikacni-konferenci
https://www.ctu.cz/zahajeni-verejne-konzultace-k-navrhu-stanoviska-rspg-ke-svetove-radiokomunikacni-konferenci
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je z technického hlediska pro
veditelné a nemělo by působit 
rušení radiokomunikačních 
služeb. Diskutovanou alterna
tivou pro provoz IMT i RLAN 
v pásmu 6 GHz může být na
příklad i sdílení kmitočtů.

V  otázce budoucího vyu
žívání pásma UHF (470694 
MHz) v  Evropě není, na roz
díl od představené prezentace 

Saudské Arábie, předpokládána 
potřeba bezprostředních změn. 
Protože realizace budoucích 
kroků vyžaduje další přípra
vu včetně zohlednění potřeb 
Evropy, jsou strategické ná
vrhy na další postup zejména 
v  rukou Evropské unie, která 
přihlédne i  k  potřebám obča
nů, odvětví výroby a distribu
ce multimediálního obsahu, 

k technologickým možnostem 
a dalším aspektům.

Konference propojila řadu 
oblastí rádiového spektra, je
jichž společným jmenovatelem 
jsou příležitosti pro nové služ
by, kvalitativní rozvoj připoje
ní občanů a podniků k interne
tu či vytvoření příležitostí pro 
investice.

DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ 
VYSÍLÁNÍ

Společnost RTI cz s.r.o. spustila 
24. června nový vysílač pro digi
tální rozhlas DAB+ Domažlice
Čerchov. Vysílač doplňuje jed
nofrekvenční síť západočeských 
vysílačů na kanálu 5B. Vysílač je 
již jedenáctým vysílačem multi
plexu RTI cz DAB+.

ČTÚ zahájil dne 21. 6. 2022 
veřejnou konzultaci k  návrhu 
opatření obecné povahy, části 
plánu využití rádiového spektra č. 
PVP/21/XX.2022YY pro kmi
točtové pásmo 174–380  MHz, 
což je dalším krokem k přípravě 
výběrového řízení pro celoploš
né a regionální sítě DAB+.

DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ
29. června byly uvedeny do 

provozu nové vysílače v  rámci 
regionální sítě č. 8: Olomouc 
32, Hradec Králové 38, Plzeň 
28, Ústí nad Labem 30, Karlovy 
Vary 35 a Jihlava 47.

ANALOGOVÉ ROZHLASOVÉ 
VYSÍLÁNÍ VKV

1. června byl zahájen provoz 
vysílače PardubicePolabiny 
94,5 MHz (100 W) s  progra
mem Fajn radio.

OPATŘENÍ OBECNÉ 
POVAHY

Rada ČTÚ schválila 1.  čer
vence opatření obecné povahy č. 
OOP/21/07.202212, kterým se 
stanoví rozsah údajů o  individu
álních oprávněních k  využívání 
rádiových kmitočtů vyloučených 
ze zpřístupnění. Hlavním důvo
dem pro vydání opatření obecné 
povahy je posouzení, zda a v  ja
kém rozsahu je nezbytné některé 
údaje ze zpřístupnění vyloučit 
a  zda stejná míra ochrany údajů 
případně přísluší i dalším údajům 
(jiných držitelů oprávnění), a kte
ré by proto bylo ze zpřístupnění 
rovněž nutné vyloučit. Závěry 
tohoto posouzení jsou obsahem 
předmětného opatření obec
né povahy s  tím, že ČTÚ došel 
k  závěru, že je nutné, aby údaje 
o  využívání rádiových kmitočtů 
oprávnění pevné a  pohyblivé 
služby nově uvedené v § 15 odst. 
7 zákona o elektronických komu
nikacích, byly ze zpřístupnění vy
loučeny. V případě údajů, týkají
cích se rozhlasové služby, dospěl 

ČTÚ k závěru, že tyto údaje není 
nutné ze zpřístupnění vyloučit.

KMITOČTOVÉ PÁSMO 
2100 MHz

Na základě žádosti držite
lů přídělů rádiových kmitočtů 
v  kmitočtovém pásmu 2110–
2170 / 1920–1980 MHz ČTÚ 
zahájil veřejnou konzultaci 
k  závěrům přezkoumání, zda 
stále trvají důvody pro omeze
ní počtu práv k využívání rádi
ových kmitočtů v  tomto kmi
točtovém pásmu. Úřad rovněž 
zahájil konzultaci k  žádostem 
dotčených držitelů přídělů o je
jich změnu v návaznosti na ná
rodní implementaci podmínek 
harmonizačního rozhodnutí EK 
(EU) 2020/667 z 6. května 2020.

EVROPA KONZULTUJE ZAVE-
DENÍ 5G DO PÁSMA 40 GHz

Červnové zasedání ECC 
projednalo několik dokumen
tů k  využívání pásma 40,5–
43,5  GHz malými buňkami 
IMT. Vzhledem k vlastnostem 
rádiového spektra v tomto roz
sahu je využívání předpokládá
no zejména v městské zástavbě. 
Ve veřejné konzultaci jsou dis
kutovány technické a provozní 
parametry s  cílem zavést nové 
aplikace při zajištění ochrany 
stávajícího využívání pásma.

E U R O P E A N  S P E C T R U M  M A N A G E M E N T  C O N F E R E N C E

S P R Á V A  R Á D I O V É H O  S P E K T R A

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spekt-116
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spekt-116
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/opatreni-obecne-povahy-c.oop/21/07.2022-12/obrazky/oop-21-07-2022-12.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/opatreni-obecne-povahy-c.oop/21/07.2022-12/obrazky/oop-21-07-2022-12.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p15-7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p15-7
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-udelit-pridel-radiovych-4
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-udelit-pridel-radiovych/2110-2170-mhz-podle-ss-20-odst.7-zakona-o-elektronickych-komunikacich/obrazky/zavery-prezkoumani-2100mhz-072022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0667&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0667&from=GA
https://www.cept.org/ecc/tools-and-services/ecc-consultation
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LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V UNIVERZÁLNÍ SLUŽBĚ

Dne 30. června 2022 byla v částce 84 Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška č. 182/2022 Sb., o stanovení 
charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové 
komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby.

Vyhláška je prováděcím předpisem k § 40 odst. 7 a § 47 odst. 3 zákona o elektronických komunika
cích. V jednotlivých ustanoveních určuje pro účely nového rozsahu univerzální služby charakteristiky 
přiměřeného požadavku na poskytování dvou služeb:

• přístup k internetu v pevném místě, včetně připojení potřebného pro využívání služby
• přístup k hlasové komunikační službě v pevném místě, včetně připojení potřebného pro vy

užívání služby
Vyhláška dále definuje parametry kvality univerzální služby (pro přístup k hlasové komunikační služ

bě je to doba, za kterou je služba zprovozněna, četnost poruch, doba, za kterou je porucha ostraněna 
a četnost reklamací na vyúčtování ceny; pro přístup k  internetu 
v pevném místě je to kromě již uvedených parametrů navíc ještě 
běžně dostupná rychlost služby a zpoždění služby) a v její příloze 
pak jsou stanoveny mezní hodnoty těchto parametrů.

Tato vyhláška současně zrušuje dosavadní prováděcí právní 
úpravu, a to vyhlášku č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kva
lity univerzální služby a jejich mezních hodnot, včetně její novely 
provedené vyhláškou č. 227/2012 Sb., a dále vyhlášku č. 327/2006 
Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na 
připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a na přístup 
v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky 
přístupu k internetu v rámci univerzální služby, včetně její novely 
provedené vyhláškou č. 226/2012 Sb.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. července 2022.

U N I V E R Z Á L N Í  S L U Ž B A

ZVLÁŠTNÍ CENY 
A KONCOVÁ ZAŘÍZENÍ

Dne 22. června 2022 byla 
ukončená veřejná konzultace 
dvou záměrů o uložení služ-
by, a to u dílčích služeb tzv. 
zvláštních cen a speciálních 
koncových zařízení. ČTÚ ob-
držel v obou veřejných kon-
zultacích připomínky, které 
vypořádá.

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ČTÚ zveřejnil v částce 6/2022 Telekomunikačního věstníku opatření obecné povahy 
č. OOP/7/06.2022-9, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-12, kterým 
se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo pro-
pojení sítí elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky pří-
stupu nebo propojení, ve znění pozdějších změn, opatření obecné povahy č. OOP/8/06.2022-10, 
kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/8/07.2005-11, kterým se stanoví náležitosti 
a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení, ve znění opatření 
obecné povahy č. OOP/8/07.2011-11 a opatření obecné povahy č. OOP/10/06.2022-11, kterým 
se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a orga-
nizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi 
podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel, ve znění opatření obecné povahy č. 
OOP/10/02.2020-1. ČTÚ tímto ruší předchozí opatření obecné povahy, protože byla nahrazena 
v plném rozsahu vyhláškami. Všechna vydaná opatření obecné povahy nabyla účinnosti patnác-
tým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.

R U Š E N Á  O P A T Ř E N Í  O B E C N É  P O V A H Y

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/castka/2022-84
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-182
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p40-7
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127#p47-3
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-0
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-zameru-ulozit-v-ramci-univerzalni-sluzby-povinnost-poskytovat-0
https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-62022
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/opatreni-obecne-povahy-c.oop/7/06.2022-9/obrazky/oop7zrusenifinal.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/opatreni-obecne-povahy-c.oop/8/06.2022-10/obrazky/oop8zrusenifinal.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/opatreni-obecne-povahy-c.oop/10/06.2022-11/obrazky/oop10zrusenifinal.pdf
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A N A L Ý Z Y  T R H Ů

Trh č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem posky-
tovaným v pevném místě a trh č. 3b – velkoobchodní služby s cen-
trálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro 
širokou spotřebu

ČTÚ dne 10. května 2022 notifikoval u Evropské komise (EK) návrhy analýz 
relevantních trhů č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným 
v pevném místě a č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytova
ným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu. EK následně v rozhodnutí 
z 8. června 2022 vyslovila k dotčeným návrhům své vážné pochybnosti a zahájila 
II. fázi šetření. Nyní své stanovisko k  předloženým návrhům analýz a  vážným 
pochybnostem EK zpracuje Sdružení evropských regulačních orgánů v  oblasti 

elektronických komunikací BEREC. EK by poté měla do 10. srpna 2022 vydat své finální rozhodnutí, ve 
kterém buď stáhne své výhrady anebo rozhodne o tom, že ČTÚ nesmí uvedené návrhy analýz vydat; nebo 
ČTÚ návrhy analýz vezme zpět.

Bývalý trh č. 1 (dle Doporučení EK z roku 2014) – velkoobchodní služby ukončení 
volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě

Dne 1. července 2022 ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. A/S1/0x.2022x, 
kterým se mění opatření obecné povahy – analýza trhu č. A/1/04.20203, trh č. 1 – velkoobchodní služby 
ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Změny v opat
ření reflektují změnu na trhu, kdy společnost CETIN a.s., jako jeden z podniků stanovených podnikem 
s významnou tržní silou na předmětném trhu, ukončila v návaznosti na technologickou změnu ve své síti 
poskytování služeb ukončení volání. Připomínky k návrhu dotčeného opatření lze uplatnit do 1. srpna 2022.

Trh č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita
ČTÚ obdržel dne 30. června 2022 od EK rozhodnutí ve věci notifikace návrhu opatření obecné povahy 

analýzy trhu č. A/2/07.202213, trhu č. 2 – vyhrazená velkoobchodní kapacita, na základě které ČTÚ na 
dotčeném trhu neshledal existenci podniku s významnou tržní silou a navrhuje trh deregulovat. EK posoudila 
návrh opatření a doplňující informace vyžádané od ČTÚ, a konstatovala, že nemá žádné připomínky. Dne 
20. 7. Rada ČTÚ schválila finální návrh opatření, které bude následně vydáno v Telekomunikačním věstní
ku. V návaznosti na vydání opatření ČTÚ zahájí správní řízení, kterými zruší stanovení společnosti CETIN 
a.s. podnikem s významnou tržní silou, a zruší jí v této souvislosti uložené povinnosti.

Trh č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám
Veřejné konzultace, konané od 27. května do 27. června 2022, k novému návrhu opatření obecné povahy 

analýzy trhu č. A/3/XX.2022X, trhu č. 3 – velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám se na diskus
ním místě zúčastnilo 9 subjektů z  řad poskytovatelů služeb elektronických komunikací (síťoví i  virtuální 
operátoři), spolků a sdružení. Nyní ČTÚ pracuje na vypořádání obdržených připomínek a současně návrh 
konzultuje s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

METODIKA ÚČELOVÉHO ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ A JEJICH PŘIŘAZOVÁNÍ 
A STRUKTURA VYKAZOVANÝCH INFORMACÍ

ČTÚ zahájil na diskusním místě dne 13. července 2022 veřejnou konzultaci  návrhu opatření obecné 
povahy č. OOP/4/XX.2022-Y, 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 a opatření obecné 
povahy č. OOP/4/02.2019-2 a č. OOP/4/10.2021-10. Tímto opatřením ČTÚ aktualizuje hodnotu 
ukazatele WACC. Nová hodnota ukazatele WACC byla stanovena na základě požadavků daných 
Sdělením Komise o výpočtu nákladů kapitálu u starší infrastruktury v souvislosti s přezkumem 
vnitrostátních oznámení v odvětví elektronických komunikací EU prováděným Komisí. Připomínky 
k návrhu lze uplatnit do 15. srpna 2022.

A K T U A L I Z A C E  U K A Z A T E L E  W A C C

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/1/xx.2021-y-trhu-c.1-velkoobchodni-sluzby-s-mistnim-pristupem-poskytovanym-v-pevnem-miste/obrazky/art3aprovk.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.2021-y-trhu-c.3b-velkoobchodni-sluzby-s-centralnim-pristupem-poskytovanym-v-pevnem-miste-pro-vyrobky-pro-sirokou/obrazky/art3bprovk.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/2328c58f-1fed-4402-a6cc-0f0237699dc3/library/263d00f6-f1bd-4202-af29-a3f8d3c10488/details
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-c-as10x2022-x-kterym-se-meni-opatreni
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/2/xx.2022-y-trhu-c.2-vyhrazena-velkoobchodni-kapacita/obrazky/art2provkverejnapecet.pdf
https://circabc.europa.eu/ui/group/2328c58f-1fed-4402-a6cc-0f0237699dc3/library/4a7ef0e2-c601-4fbd-a35b-0295206b726a/details
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-analyzy-trhu-c.a/3/xx.2022-x-trhu-c.3-velkoobchodni-trh-pristupu-k-mobilnim-sluzbam/obrazky/art3verzekvkspeceti.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-c.oop/4/xx.2022-y-kterym-se-meni-opatreni-obecne-povahy-c.oop/4/09.2014-6-kterym-se-stanovi-metodika-uceloveho-cleneni-nakladu-vynosu-jejic/oop4schvalenokverejnekonzultaci.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87f74532-007e-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-cs/format-HTML
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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 EU

Dne 10. června bylo zveřejněno 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2022/910, kterým se mění prová
děcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, 
pokud jde o harmonizované normy 
pro elektromagnetickou kompati
bilitu spínačů nízkého napětí, od
pojovačů, odpínačů a pojistkových 
kombinací a  pro vnější napájecí 
zdroje pro mobilní telefony. Roz
hodnutí vstupuje v  platnost dnem 
vyhlášení v Úředním věstníku Ev
ropské unie.

Dne 1. července bylo zveřejněno 
Rozhodnutí Rady (EU) 2022/1089 
ze dne 27. června 2022 o prodlou
žení platnosti Dohody o  podpoře, 
poskytování a  používání družico
vých navigačních systémů Galileo 
a GPS a navazujících aplikací mezi 
Evropským společenstvím a  jeho 
členskými státy na jedné stra
ně a  Spojenými státy americkými 
na straně druhé. Toto rozhodnu
tí vstupuje v  platnost dnem přije
tí. Prodloužení platnosti Dohody 
o dalších pět let se tímto schvaluje 
jménem Unie.

EVROPSKÁ KOMISE

Dne 16. června přivítala Komise 
zveřejnění posíleného kodexu zásad 
boje proti dezinformacím. Spolu 
s nedávno schváleným aktem o di
gitálních službách  (DSA) a  připra
vovaným aktem o  transparentnosti 
a  cílení politické reklamy  považu
je Komise tento posílený kodex za 
zásadní složkou nástrojů, jimiž dis
ponuje v boji proti šíření dezinfor
mací v  EU.  Celkem 34 signatářů, 

jako jsou platformy, technologické 
společnosti a  organizace občanské 
společnosti bude mít šest měsíců na 
to, aby splnili závazky a  opatření, 
k nimž se zavázali. Počátkem roku 
2023 předloží Komisi své první 
zprávy o provádění.

Evropská komise připravila letní 
kampaň na podporu nástroje pro 
transparentnost cen u  poštovních 
služeb („parcel price transparency 
tool“) vytvořeného podle nařízení 
o službách přeshraničního dodávání 
balíků. Ceny jsou každý rok pravi
delně aktualizovány a  je zde mož
nost dohledat cenu pro konkrétní 
doručení v rámci EU. Nově je pře
ložen do všech EU jazyků včetně 
propagační kampaně.

Dne 1. července vstoupilo v plat
nost nové nařízení o  roamingu 
2022/612, které do roku 2032 pro
dlužuje platnost zásady „v roamingu 
jako doma“ (RLAH). Nové nařízení 
klade vyšší důraz na stejnou kvali
tu mobilního internetu v zahraničí 
jako doma, na ochranu před neoče
kávaně vysokými účty a přináší širší 
informační povinnosti pro operá
tory, např. o  zajištění tísňové ko
munikace. Jádrem nařízení nadále 
zůstává regulace velkoobchodních 
cen, kde dochází k  dalšímu snižo
vání cenových stropů. 

Pro datové služby stanoví nové 
nařízení tyto velkoobchodní 
stropy: 
• 2 eura/GB v roce 2022, 

1,8 eura/GB v roce 2023, 
1,55 eura/GB v roce 2024, 
1,3 eura/GB v roce 2025, 
1,1 eura/GB v roce 2026 
a 1 euro/GB od roku 2027.

Pro hlasové služby: 
• 0,022 EUR/min v letech 2022–2024 

a 0,019 EUR/min od roku 2025.
Pro SMS:
• 0,004 EUR/SMS v letech 2022–2024 

a 0,003 EUR/SMS od roku 2025.
Dne 11. července Komise přija

la závazky nabídnuté společnost
mi TMobile CZ, CETIN, O2 
CZ a  jejich mateřskými společ
nostmi Deutsche Telekom a  PPF 

Group. Ukončila tak proces, který 
zahájila již 25. října 2016 svým še
třením z  důvodu obav, že dohody 
o  sdílení sítí uzavřené mezi spo
lečnostmi CETIN a TMobile CZ 
a  dohoda o  službách mobilní sítě 
uzavřené mezi společnostmi O2 
CZ a CETIN mohou být v rozporu 
s článkem 101 Smlouvy o fungová
ní EU. Schválené závazky jsou podle 
práva EU na ochranu hospodářské 
soutěže právně závazné. Uvedené 
společnosti musí zajistit, aby jejich 
dohody o  sdílení sítí neomezovaly 
hospodářskou soutěž v  oblasti in
frastruktury, která přispívá k celko
vé hospodářské soutěži a  inovacím 
na velkoobchodním a  maloob
chodním telekomunikačním trhu 
v Česku. Přijaté závazky týkající se 
dohod o  sdílení sítí budou v  plat
nosti do 28. října 2033. Závazky tý
kající se dohody o službách mobilní 
sítě platí do konce platnosti dohody 
o službách mobilní sítě nebo dohod 
o sdílení sítí, podle toho, která/které 
z nich vyprší dříve. Za plnění a do
držování závazků bude odpovídat 
správce pod dohledem Komise.

BEREC
Dne 7. června přijala Evrop

ská komise rozhodnutí o  povolení 
členství ukrajinského regulačního 
orgánu pro elektronické komuni
kace NCEC v BEREC v pozici čle
na bez hlasovacích práv. NCEC se 
tak bude moci účastnit každodenní 
práce BEREC, a  rovněž jmenovat 
odborníky, kteří se zapojí do jeho 
pracovních skupin.

VÝCHODNÍ PARTNERSTVÍ
Dne 17. června proběhlo plenár

ní zasedání sítě regulačních úřadů 
zemí Východního partnerství (Ea
PeReg), které se z důvodu probíha
jící války na Ukrajině konalo onli
ne a  bez účasti Běloruska. Jedním 
z hlavních bodů jednání byl kulatý 
stůl k  Regionální dohodě o  roa
mingu (RRA) a Regionální dohodě 
o spektru (RSA), které jsou obě již 
ve finální fázi příprav.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0910&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0910&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D1089&from=CS
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_2545
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_21_6118
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery-eu/find-best-price-your-eu-parcel-delivery_cs
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery-eu/find-best-price-your-eu-parcel-delivery_cs
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery-eu/find-best-price-your-eu-parcel-delivery_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0612&qid=1656917607992&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0612&qid=1656917607992&from=CS
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4463
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_4463
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_3539
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_16_3539
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-decision-ukraine-joining-work-berec
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ERGP

Dne 1. července proběhlo v Mad
ridu 1. plenární zasedání Skupiny 
evropských regulátorů v  sektoru 
poštovních služeb (ERGP) v  tom
to roce. Zasedání předcházel dne 
30. června interní workshop k téma
tu udržitelnosti v poštovním sektoru. 
Na zasedání byl schválen následující 
dokument k uveřejnění: 
•	 ERGP PL I  (22) 13 – Analýza 

čl. 6 nařízení (EU) 2018/644 

o  službách přeshraničního do
dávání balíků

Zahájena byla veřejná konzultace 
ke dvěma dokumentům: ERGP 
PL I  (22) 6 – Návrh pracovního 
programu ERGP 2023 a  ERGP 
PL I  (22) 7 – Návrh střednědobé 
strategie ERGP na roky 2023 – 
2025. Konzultace potrvá do 8. říj
na 2022. 

EU KALENDÁŘ

10. 6 -  
9. 9.

Veřejná konzultace k ná-
vrhu pokynů BEREC 
k nařízení (EU) 2022/612 
a k prováděcímu nařízení 
Komise (EU) 2016/2286 
(Pokyny pro maloobchodní 
přístup k roamingu)

14. 6 - 
22. 7.

Veřejná konzultace k ná-
vrhu zprávy BEREC o eko-
systému Internetu

15. 6 - 
15. 8

Veřejná konzultace k ná-
vrhu zprávy BEREC o dru-
žicové konektivitě pro 
univerzální službu

8. 7. – 
8. 10. 

Veřejné konzultace ERGP 
k pracovnímu programu pro 
příští rok a ke střednědobé 
staregii do roku 2025



RADA EU

Dne 1. července se předsednictví v Radě EU ujala Česká republika. Před 
tím se konala dne 15. června oficiální tisková konference, na které premiér 
Petr Fiala představil koncept CZ PRES a  zdůraznil především vztah EU 
a Ukrajiny v kontextu probíhající ruské agrese a české historické zkuše
nosti. Dalším bodem bylo představení pěti pilířů priorit CZ PRES, kterými 
jsou:

1. Zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
2. Energetická bezpečnost
3. Posílení evropských obranných kapacit a  bezpečnost ky

bernetického prostoru
4. Strategická odolnost evropské ekonomiky
5. Odolnost demokratických institucí

 V neposlední řadě bylo rovněž slavnostně odhaleno logo CZ PRES.

Zásadní informace, program akcí a kulturních událostí k CZ PRES jsou 
dostupné na oficiálním webu českého předsednictví https://czechpresi
dency.consilium.europa.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 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50795
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50795
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50796
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/50796
https://www.berec.europa.eu/en/public-consultations/ongoing-public-consultations-and-calls-for-inputs/public-consultation-on-the-draft-berec-guidelines-on-regulation-eu-2022612-and-commission-implementing-regulation-eu-20162286-retail-roaming-guidelines
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/9535-public-consultation-on-the-draft-berec-report-on-the-internet-ecosystem
https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/9532-public-consultation-on-the-draft-berec-report-on-satellite-connectivity-for-universal-services
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/european-regulators-group-postal-services_en
https://twitter.com/EU2022_CZ/status/1537088512805183488
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/aktuality/ceska-republika-predstavuje-motto-a-logo-predsednictvi/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/
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