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T E L E G R A F I C K Y�
Popularita digitálního rozhla-
sového vysílání DAB+ roste

Poslechovost digitálního rozhlaso-
vého vy sílání DAB+ dlouhodobě roste. 
Tuto možnost nyní již využívá přes 
10 % posluchačů. Největším poskyto-
vatelem DAB vysílání je Český rozhlas, 
který nabízí své stanice tímto způso-
bem již pro 95 % populace. Vyplývá to 
z posledního průzkumu Radiopro jektu, 
realizovaného agenturami Median, 
STEM/MARK a Nielsen Admosphere.

Varování před podvodnými 
telefonáty

ČTÚ opět zaznamenal zvýšený vý-
skyt podvodných volání, kdy je cílem 
útočníků přimět spotřebitele po velmi 
krátkém prozvonění jejich telefonní-
ho čísla k reakci na zmeškané volání. 
Doporučujeme všem uživatelům tele-
fonních služeb, aby byli pozorní a po-
kud možno nijak nereagovali na volání 
z neznámých čísel se zahraniční před-
volbou. Podrobnosti na webu ČTÚ.

Workshop k problematice 
WACC u poštovních služeb

V  souvislosti s  připravovaným vý-
běrovým řízením na držitele poštovní 
licence na období 2023 až 2027 pořádá 
ČTÚ 22. září 2021 workshop, na kte-
rém bude prezentován výpočet uka-
zatele WACC. WACC je jednou ze 
vstupních hodnot při výpočtu čistých 
nákladů z poskytování základních poš-
tovních služeb, podrobněji viz vyhláška 
č. 466/2012 Sb.

(pokr. na str. 2)

Novela zákona o elektronických komunikacích: 
nelikviduje byznys. Jen obtěžování lidí
Jak jsme již informovali v tiskové zprávě, Senát ČR se rozhodl vrátit novelu zákona o elektronických 
komunikacích k opětovnému sněmovnímu projednání se třemi pozměňovacími návrhy. Cílem jednoho 
z nich je snaha zcela vypustit přísnější pravidla pro telemarketing. To znamená zachovat stávající 
stav, tedy právní úpravu, kdy spotřebitel, aby nebyl marketingovými voláními zatěžován, musí nejprve 
aktivně vyslovit svůj nesouhlas zapsáním do veřejného účastnického seznamu. Vzhledem k množícím 
se dotazům na postoje a stanoviska ČTÚ právě ohledně nevyžádaných marketingových hovorů 
přinášíme následující krátké shrnutí s některými odpověďmi nebo příklady.

Současná aplikační praxe dle Úřadu 
neprospívá spotřebitelům a  směřuje 
proti požadavku na zajištění ochrany 
soukromí v  elektronických komuni-
kacích. Úprava, kterou přináší původní 
sněmovní verze novely, byla navrže-
na právě na základě zásadních výhrad 
a stížností spotřebitelů, a to za účelem 
zajištění potřebné míry jejich ochra-
ny. K řádnému zajištění ochrany před 
nevyžádaným a obtěžujícím marketin-
gem je totiž třeba celý přístup otočit 
– z  principu opt-out (kontaktovat lze 
každou osobu, která v  žádném účast-
nickém seznamu nemá uvedeno, že si 
nepřeje být kontaktována) na princip 
opt-in (kontaktovat lze pouze osobu, 
která má alespoň v  jednom účastnic-
kém seznamu uvedeno, že si přeje být 
kontaktována).

Proto tuto verzi tak intenzivně 
podporují spotřebitelské organizace. 
Navržená úprava nejenže směřuje k po-
sílení ochrany spotřebitele a  jeho sou-
kromí, ale i sjednocuje právní podmín-
ky provádění marketingových nabídek 

různými technickými prostředky, tedy 
po telefonu nebo třeba e-mailem. 
Zároveň jde o  úpravu podporovanou 
Úřadem pro ochranu osobních údajů 
a řešení, které úspěšně existuje i v řadě 
dalších z členských států EU.

Je třeba zdůraznit, že marketin-
gová volání jsou (nejen) spotřebiteli 
vnímána jednoznačně jako obtěžují-
cí a představují pro ně větší zásah do 
soukromí než obchodní sdělení zasí-
laná elektronicky (e-mailem či sms), 

neboť vyžadují bezprostřední reakci 
v podobě přijetí nebo odmítnutí, a to 
právě na rozdíl od e-mailu či sms, na 
které může jejich adresát reagovat 
v  čase podle svého rozhodnutí nebo 
je zcela ignorovat. Mnozí spotřebitelé 

„PŮVODNÍ SNĚMOVNÍ ÚPRAVA NOVELY BYLA PŘIPRAVENA NA 
ZÁKLADĚ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELŮ NA OBTĚŽUJÍCÍ A KLAMA-
VÉ NEVYŽÁDANÉ HOVORY, A TO PRÁVĚ ZA ÚČELEM ZAJIŠTĚNÍ 

OCHRANY SPOTŘEBITELŮ PŘED TĚMITO PRAKTIKAMI.“ 

https://www.mediar.cz/wp-content/uploads/2021/08/radioprojekt-srpen2021.pdf
https://www.ctu.cz/varovani-pred-podvodnymi-telefonaty-0
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-466
https://www.ctu.cz/tiskova-zprava-senat-neschvalil-transpozicni-novelu-zek
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(pokr. ze str. 1)

N O V E L A  Z Á K O N A  O  E L E K T R O N I C K Ý C H  K O M U N I K A C Í C H

tak již odmítají přijímat hovory, když 
jim volá neznámé číslo. Důvod je jas-
ný - nechtějí být zavaleni často po-
chybnými nabídkami zboží a služeb. 
Jenže to činí problém třeba i státním 
institucím, které se snaží danou osobu 
kontaktovat. Například třeba hygie-
nickým stanicím při trasování a kon-
taktování potenciálně nakažených 
osob.

Jak uvedly české spotřebitelské 
organizace, spotřebitelé se setkávají 
zejména s  nevyžádaným telefonic-
kým vnucováním smluv o dodávkách 
energií či účasti v energetických auk-
cích. Jejich podstatou je souhlas s při-
hláškou do aukce, v níž má být vy-
brán nejvýhodnější dodavatel energií. 
Aukce se však často nekoná. Prodejce 
za ně jakožto zprostředkovatel uza-
vře na základě plné moci smlouvu 
o dodávkách energií. Časté jsou také 
nabídky na „zázračné“ potravinové 

doplňky, u  nichž deklarují léčebné 
účinky. Rozmohl se i  telefonický 
prodej zboží proti koronaviru - spe-
ciálních amuletů nebo nejrůznějších 
přípravků, jejichž pozitivní účinky 

nejsou prokázány. Přičemž nejná-
chylnějšími k  uzavření takové ne-
chtěné smlouvy jsou zvláště zranitel-
ní spotřebitelé, třeba senioři. A právě 
oni zpravidla nevyužijí možnosti za-
psat své telefonní číslo do veřejného 
účastnického seznamu. 

Mezi připomínkami k původnímu 
znění novely zaznívá např. domnělé 
zkomplikování obchodní komunika-
ce firem. Faktem ale je, že firmy své 

kontaktní údaje běžně uveřejňují, 
například na svých webových strán-
kách, ve firemních tiskopisech, a  to 
právě za účelem zajištění kontaktu 
s  nimi. Není tedy důvod, proč by 

dané kontakty nebylo možno využít 
v  případě nabídky obchodní spolu-
práce či proč by to mělo být pova-
žováno za porušení zákona o  elek-
tronických komunikacích. Naopak, 
novela v současném znění by umož-
nila skutečné porušení zákona mno-
hem lépe vymáhat a zabránila by roz-
sáhlé praxi, kdy se obtěžující firmy 
skoro beztrestně vymlouvají např. na 
náhodné generování čísel. 

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

DIGITÁLNÍ TV VYSÍLÁNÍ

1. 7. byl zařazen do Multiplexu 24 
nový televizní program „Šlágr muzika“.

DIGITÁLNÍ ROZHLASOVÉ 
VYSÍLÁNÍ T-DAB

Senát na svém červencovém zasedání 
zamítl sněmovní návrh novely zákona 
o  elektronických komunikacích, což 
může znamenat komplikace pro ČRo, 
který zákon potřebuje pro pokračování 
svého digitálního vysílání DAB+.

ANALOGOVÉ ROZHLASOVÉ 
VYSÍLÁNÍ VKV

V  červenci byl spuštěn nový vy-
sílač Blansko 101,6 MHz (program 
Hey radio) a provoz zahájilo autokino 
Praha – Střelecký ostrov na kmitočtu 
104,3 MHz.

VŠEOBECNÁ OPRÁVNĚNÍ

Rada ČTÚ schválila 20. 7 všeobecné 
oprávnění č. VO-R/10/07.2021-8 k vy-

užívání rádiových kmitočtů a  k  pro-
vozování zařízení krátkého dosahu. 
Důvodem této aktualizace všeobecné-
ho oprávnění je přidání kmitočtového 
úseku 733–758 MHz pro využití bez-
drátovými mikrofony v čl. 10 všeobec-
ného oprávnění.

WI-FI 6E ZAMÍŘÍ DO ČR

ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci 
k návrhu části plánu využití rádiového 
spektra PV-P/19/XX.2021-YY, která 
obsahuje rámcové podmínky nově 
umožňující provoz zařízení WAS/
RLAN v  pásmu 5945–6425  MHz. 
Návrh odráží přijetí nedávného har-
monizačního rozhodnutí Evropské 
komise (EU) 2021/1067, jež ukládá 
členským státům zpřístupnit pásmo 
pro zařízení RLAN s  výkonem do 
200 mW pro použití ve vnitřních 
prostorách a  s  výkonem do 25  mW 
pro použití ve vnitřních i  venkov-
ních prostorách. Očekává se, že pás-
mo bude využívat především nová 
technologie Wi-Fi 6E umožňující 
spotřebitelům vyšší rychlosti připo-
jení např. pro účely virtuální reality 
nebo streamování ve vysokém rozli-
šení. Připomínky k návrhu je možné 
uplatnit do 3. září 2021.

10. 9. Workshop ČTÚ k návr-
hu vyhlášky k přenosi-
telnosti čísel a změně 
poskytovatele služby 
přístupu k internetu

15. 9. Workshop ČTÚ k ná-
vrhu postupu při 
přezkumu dílčí služby 
přiměřeného přístupu 
k internetu v rámci US

22. 9. Workshop ČTÚ 
k pro blematice WACC 
u poštovních služeb 
s dotčenými subjekty



K A L E N D Á Ř

„KVŮLI NEVYŽÁDANÝM VOLÁNÍM NĚKTEŘÍ SPOTŘEBITELÉ NEPŘIJÍMAJÍ 
HOVORY Z NEZNÁMÝCH ČÍSEL - TO MŮŽE BÝT VELKÝ PROBLÉM TŘEBA 

PRO HYGIENICKÉ STANICE PŘI TRASOVÁNÍ OSOB.“ 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/vo-r10-072021-8.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-casti-planu-vyuziti-radioveho-spekt-109


MONITOROVACÍ ZPRÁVA 8/2021    |     3

N E K V A L I T N Í  A N T É N Y  P R O  P Ř Í J E M  D V B - T 2

Problémy s příjmem DVB-T2:  
často jsou zdrojem nekvalitní antény

S přechodem na nový systém 
televizního pozemního vysílání 
DVB-T2 se množí stížnosti na 
kvalitu televizního příjmu. Při 
místním šetření ale technici ČTÚ 
často narazí na problém v anténě 
nebo přijímací soustavě (rozvod, 
zesilovače a další) u diváka, kdy je 
televizní příjem DVB-T2 signá-
lu v daném místě bezproblémo-
vý, ale právě nevhodná anténa 
nebo nevhodně řešený přijíma-
cí řetězec je zdrojem problémů 
s příjmem, výpadků signálu nebo 
příjem úplně znemožňuje.

Základem pro bezproblémový 
příjem DVB-T2 vysílání je kva-
litní venkovní anténa. Příjem na 
náhražkové antény (typicky růz-
né pokojové antény) nemůže být 
ze své podstaty stabilní a nelze ho 
garantovat ani v místech s dosta-
tečnou kvalitou pokrytí vysílače. 
V  případě bytových domů je 

vhodná kvalitně provedená spo-
lečná televizní anténa (STA), kdy 
je využit střešní anténní systém 
(jedna nebo více antén) a za po-
moci kanálových zesilovačů nebo 
programovatelného zesilovače je 
signál rozveden do jednotlivých 
bytů. U individuálních antén na 
rodinných domech je vhodné 
anténu umístit ven na střechu 
nebo jiné místo v dostatečné výš-
ce nad terénem, umístění antény 
na půdě může být problematické. 
Volíme vždy kvalitní venkovní 
anténu pro pásmo UHF (kanály 
21-48), tyto antény mají většinou 
délku kolem 60-80 cm u  men-
ších typů, přibližně 100-130 cm 
u  těch výkonnějších a  nejčastěji 
využívaných a až tři metry u těch 
nejvýkonnějších. 

Mezi anténami jsou rozdíly 
v ceně, ale také v kvalitě příjmu 
(zisku, směrovosti). Směrovost 

a  zisk antény udává laicky ře-
čeno efektivitu antény v příjmu 
signálu ze žádaného směru a také 
potlačení příjmu z jiných směrů, 
kam anténa nemíří. U  systému 
DVB-T2 se využívají rozsáh-
lé jednofrekvenční sítě (SFN), 
kdy mohou jednotlivé vysílače 
mezi sebou interagovat a směro-
vá anténa problematické situace 
omezí. Venkovních antén exis-
tuje na trhu mnoho od různých 
výrobců. Jako vodítko k výběru 
lze doporučit články nebo testy 
na odborných webech, případně 
doporučení od anténního profe-
sionála, kterému je také vhodné 
montáž antény svěřit, protože 
dokáže profesionálním přístro-
jem změřit parametry signálu 
a ručit za kvalitu instalace a sig-
nálu za anténou, což u  instalace 
laikem bez potřebné techniky 
nelze.

Obrázek: Rozdíl je patrný na první pohled: vlevo je příklad “aktivní” venkovní antény (nevhodné pro příjem DVB-T2), 
vpravo je pak klasická venkovní anténa, vhodná pro příjem DVB-T2.

(pokr. na str. 4)

NEV
HODNÁ

VH
ODNÁ
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N E K V A L I T N Í  A N T É N Y  P R O  P Ř Í J E M  D V B - T 2

V poslední době se velmi roz-
šířily různé „aktivní“ venkovní 
antény, typicky se jedná o  ná-
hražkovou anténu (samotný dipól, 
kovový plíšek nebo jen kus drátu) 
ukrytý v plastovém krytu a dopl-
něný zesilovačem. Prodejci tyto 
antény často nabízejí jako speciál-
ně vhodné pro DVB-T2 vysílání, 
HD příjem a  podobně. Realita 
je taková, že směrovost a  kvalita 
těchto výrobků je výrazně hor-

ší než u  nejlevnějších klasických 
antén, zato cenově běžné antény 
výrazně převyšují. Prodejci udá-
vají nereálné parametry (zejména 
zisk antény neodpovídá skuteč-
nosti), udávají u  antén vhodnost 
dle vzdálenosti od vysílače, což je 
z  technického hlediska naprosto 
nepoužitelný parametr, protože 
síla a kvalita signálu může být ně-
kolik kilometrů od vysílače v údolí 
horší než 100 km daleko na kopci 
nebo v rovině. Velmi nešťastně se 
z  tohoto pohledu jeví interneto-
vý prodej, kdy při zadání dotazu 
„DVB-T2 anténa“ do libovolného 
vyhledávače najde divák namísto 
standardních antén většinou právě 
tyto výrobky. I v místech s  jinak 

bezproblémovým příjmem může 
použití těchto výrobků způsobovat 
problémy při sledování televize, 
v místech s horším signálem jsou 
pak nepoužitelné úplně. Divákům 
doporučujeme si před nákupem 
zjistit informace na odborných 
webech, u  anténního speciality 
nebo nechat montáž antény na 
odborníkovi, který zvolí správnou 
anténu a garantuje i kvalitu insta-
lace a tím příjmu televize.

Častým problémem je nejen 
anténa, ale i  zbytek signálového 
řetězce, tedy prvky za anténou. 
Koaxiální kabel od antény by měl 
být černý venkovní s PE izolací, 
která odolá povětrnostním vli-
vům. Bílé kabely nejsou do ven-
kovního prostoru vhodné, ty lev-
nější vydrží na střeše třeba jen dvě 
nebo tři zimy, než se plášť kabelu 
začne rozpadat, do kabelu se do-
stane voda a kabel od antény tak 
může signál zhoršovat už tři roky 
po instalaci antény (i pokud je sa-
motná anténa kvalitní a je správ-
ně nainstalovaná). Problémem 
je i  nedostatečné stínění kabelů, 
kdy se do kabelu dostává sig-
nál ze vzduchu anebo rušení od 

domácích spotřebičů, datových 
rozvodů, nabíječek a  podobně. 
Kvalitu kabelu a  jeho vhodnost 
pro dané použití je tedy nutné 
nepodceňovat.

Důležité jsou i konektory, roz-
bočovače a další pasivní prvky roz-
vodu. Neodborně namontované 
nebo častým používáním poško-
zené konektory mohou signálu 
výrazně uškodit. Stejně tak není 
možné kabel rozbočovat za po-

moci elektrikářských svorek nebo 
pouhým nakroucením kabelů na 
sebe a  je nutné využít k  tomu 
vhodný rozbočovač. U zesilovačů 
pak platí, že by měly být kvalitní 
a využívány pouze tam, kde je je-
jich použití potřebné. V místě se 
silným signálem může být naopak 
zesilovač na škodu, problémy se 
zesilovači mohou být i v blízkosti 
vysílačů mobilních operátorů, kde 
je nutné před zesilovač předřadit 
filtr těchto frekvencí, aby silný 
signál mobilní sítě neuškodil tele-
viznímu příjmu.

Další podrobné informace 
na toto téma lze nalézt v  od-
borných článcích na serveru 
televizniweb.cz, např. zde či zde.

Obrázek: Rozdíl je patrný na první pohled: vlevo je příklad “aktivní” venkovní antény (nevhodné pro příjem DVB-T2), 
vpravo je pak klasická venkovní anténa, vhodná pro příjem DVB-T2.

NEVHODNÁ

VHODNÁ

http://televizniweb.cz
https://www.televizniweb.cz/2019/07/srovnavaci-test-anten-porovnali-jsme-pro-vas-jednoduchou-venkovni-a-aktivni-digitalni-antenu/
https://www.televizniweb.cz/2020/06/velky-test-anten-pro-prijem-dvb-t2-jake-jsou-mezi-nimi-rozdily-a-jaka-zachyti-signal-nejlepe/
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ČTÚ v červenci zkontroloval...

Č T Ú  Z K O N T R O L O V A L

5 098

1 378

počet v červenci vydaných 
rozhodnutí ve věci, z toho 
se 5 087 rozhodnutí týka-
lo sporu o peněžité plnění 
(zaplacení ceny za služby)

počet v červenci zahá-
jených správních řízení 
týkajících se účastnic-
kých sporů mezi osobou 
vykonávající komunikační 
činnost a účastníkem. Jde 
o spory o peněžitá plnění 
a námitky proti vyřízení 
reklamace na vyúčtování 
ceny nebo na poskytova-
nou veřejně dostupnou 
službu elektronických 
komunikací.

… dodržování podmínek 
všeobecného oprávnění 
č. VO-R/12/03.2021-3 
k využívání rádiových kmito-
čtů a provozování přístrojů 
pro širokopásmový přenos 
dat v pásmech 2,4 GHz až 
71 GHz

ČTÚ provedl celkem 19 kont-
rol. V 17 případech byly zjištěny 
závady spočívající v působení 
škodlivé interference stanicím 
přednostních radiokomunikač-
ních služeb (meteorologického 
radaru), využívání indoor kmito-
čtů vně budovy a nedodržování 
parametrů registrace, které byly 
řešeny výzvou k odstranění 
zjištěných nedostatků a následně 
budou řešeny ve správních 
řízeních.

… dodržování podmínek 
všeobecného oprávnění 
č. VO-R/24/05.2019-4 
k provozování zařízení infra-
struktury pro šíření rádiových 
signálů uvnitř tunelů, budov 
a vlaků

ČTÚ provedl celkem 2 kon-
troly. Ve všech případech byly 
zjištěny závady – provoz zařízení 
bez souhlasu operátorů mobilních 
sítí, které byly řešeny výzvou 
k odstranění zjištěných nedostat-
ků a následně budou řešeny ve 
správních řízeních.

…využívání rádiových kmito-
čtů bez oprávnění

ČTÚ provedl celkem 14 kon-
trol zaměřených na využívání 
kmitočtů bez oprávnění. Ve všech 
případech bylo zjištěno využívá-
ní kmitočtů bez individuálního 
oprávnění; případy byly předány 
k řešení ve správním řízení.

… zdroje rušení provozu elek-
tronických komunikačních 
zařízení a sítí, poskytování 
služeb elektronických ko-
munikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb 

ČTÚ v červenci ukončil 
celkem 107 šetření, z toho 83 
případů rušení televizního pří-
jmu, 5 případů rušení veřejných 
mobilních komunikačních sítí 
GSM a LTE (ve 2 případech 
byl zdrojem rušení aktivní 
prvek TV příjmu), 2 případy 
rušení meteorologického radaru, 
7 případů rušení rozhlasového 
a satelitního příjmu a 10 případů 
rušení různých zařízení (stanice 
pevné a pohyblivé služby, stanice 
amatérské služby, zařízení krát-
kého dosahu apod.). Výsledkem 
šetření stížností na špatný příjem 
TV byla v 51 případech závada 
zařízení diváka, v 10 případech se 
jednalo o vliv zastínění, odrazů, 
nebo příjem v nepokryté oblasti, 
ve 12 případech rušení ustalo, 
nebo mělo sporadický výskyt. 
Devět hlášení na rušení stornovali 
jejich podavatelé během šetření 
rušení. V jednom případě se 
jednalo o rušení signálem zahra-
ničního vysílače.

… zkušební provoz základno-
vých stanic LTE v pásmu 800 
MHz 

K 31. 7. 2021 bylo ve zkušeb-
ním provozu 205 základnových 
stanic, v trvalém provozu pak 
16 822 stanic. Základnová stanice 
LTE nebyla v červenci zjištěna 
jako zdroj rušení TV příjmu ani 
v jednom případě.

SPORY MEZI PODNIKATELI

Elektronické komunikace

Účastníci Rozhodnutí

Pragonet s.r.o.

Vodafone Czech 
Republic, a.s.

ČTÚ-
16 881/2021-606

Spor o přiřazení veřejné IP adresy 
k zařízení za VDSL modemem.
Usnesení o zastavení řízení ze dne 
26. 5. 2021 nabylo právní moci dne 
26. 6. 2021.

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/vo-r12-032021-3.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-new/Spory/127/16881.2021_usneseni_o_zastaveni_rizeni_neodstraneni_vad.final_.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu-new/Spory/127/16881.2021_usneseni_o_zastaveni_rizeni_neodstraneni_vad.final_.pdf
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U N I V E R Z Á L N Í  S L U Ž B A

ŽÁDOST O ÚHRADU ČISTÝCH NÁKLADŮ A ZTRÁTY Z POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH CEN

Společnost O2 Czech Republic a.s. předložila dne 23. července 2021 Úřadu žádost o úhradu 
ztráty z poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby osobám zdravotně po-
stiženým za rok 2020 ve výši 62 984 855,74 Kč. Dále dne 28. července 2021 požádala o úhra-
du čistých nákladů na poskytování dílčích služeb univerzální služby za stejné období ve výši 
27 567 181,93 Kč. Úřad následně zahájil se společností O2 dvě správní řízení, ve kterých bude 
ověřovat částky obsažené v předložených žádostech. Po vydání pravomocných rozhodnutí 
budou ověřené čisté náklady a ztráta hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu.

P O Š T O V N Í  S L U Ž B Y

Ne každá doručovací služba je 
automaticky i službou poštovní
O tom, že se lze na ČTÚ obrátit i v případech, kdy spotřebitel není spokojen s vyřízením 
reklamace od jiného provozovatele poštovních služeb, než kterým je Česká pošta, 
jsme již informovali v dubnové Monitorovací zprávě. Stejné subjekty ale mohou vedle 
poštovních služeb provozovat i zasilatelské či jiné nepoštovní služby, které již nespadají 
pod pravomoc ČTÚ. Řešení sporů, které vzniknou okolo těchto služeb, pak bohužel 
Úřadu nepřísluší.

Tak tomu bylo v  případu 
z konce roku 2020, kdy se navr-
hovatel (právnická osoba) v  po-
stavení odesílatele domáhal po 
společnosti Zásilkovna náhrady 
škody za poškozený, zcela nový 
televizor, který byl obsahem zásil-
ky. Ze zákona o poštovních služ-
bách plyne, že poštovní službou je 
činnost, která zpravidla zahrnuje 
poštovní podání, třídění a  pře-
pravu poštovní zásilky prostřed-
nictvím poštovní sítě. Odesílatel 
si sjednal u Zásilkovny službu CZ 
Zásilkovna domů HD, která spo-
čívala v  obstarání přepravy pro-
střednictvím externího přepravce. 
Zásilkovna tedy neprováděla po-
dání, třídění a  přepravu poštovní 
zásilky ve smyslu zákona o  poš-
tovních službách, pouze zajistila 

přepravu. Tato činnost vykazuje 
znaky zasílatelské smlouvy podle 
občanského zákoníku, jíž se za-
sílatel zavazuje příkazci obstarat 
mu vlastním jménem a  na jeho 
účet přepravu zásilky z  určitého 
místa do jiného určitého místa. 
Vzhledem k tomu, že se nejednalo 
o spor vzniklý na základě poštovní 
smlouvy, nezbylo Úřadu než věc 
odložit z důvodu nepříslušnosti.

K  řešení sporu ze zasílatel-
ské smlouvy by jinak byla pří-
slušná Česká obchodní inspekce 
(ČOI), avšak z  podání navrho-
vatele vyplynula další podstatná 
skutečnost – kupujícím televi-
zoru byl zaměstnanec navrhova-
tele (právnické osoby), který po 
koupi odstupoval od smlouvy ve 

14denní lhůtě a zasílal zboží zpět 
do e-shopu. Kupující tedy nevy-
stupoval jako spotřebitel - jednalo 
se o zaměstnance, který řešil svou 
soukromou záležitost prostřed-
nictvím svého zaměstnavatele, 
smlouvu se Zásilkovnou tedy uza-
víral jeho zaměstnavatel, který se 
(coby právnická osoba) také stal 
navrhovatelem v  řešeném sporu. 
Tímto se kupující bohužel zba-
vil možnosti domáhat se ochrany 
u  ČOI v  rámci mimosoudního 
řešení spotřebitelských sporů. 
V případě, že si nejste jisti, kam se 
máte právo obrátit poté, co pro-
blém nebyl vyřešen s provozova-
telem služby, určitě se neváhejte 
informovat u  Úřadu na to, která 
instituce je příslušná řešit váš spor.

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.4/2021/obrazky/mz-2021-04.pdf
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E K O N O M I C K Á  R E G U L A C E

Změna opatření obecné povahy, kterým se stanoví metodika 
účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se 
struktura vykazovaných informací

ČTÚ zahájil na diskusním místě dne 20. července 2021 veřejnou konzultaci 
návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2021-Y, kterým se mění opatření 
obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6, kterým se stanoví metodika účelového čle-
nění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných in-
formací, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2015-7 a opatření obecné 

povahy č. OOP/4/02.2019-2. V tomto dokumentu 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 elek-
tronických komunikací EU prováděným Komisí. Připomínky k návrhu lze uplatnit do 23. srpna 2021.

EVROPSKÁ KOMISE

Evropská komise zahájila 19.  čer-
vence veřejnou konzultaci o přezku-
mu Směrnice Evropského parla-
mentu a  Rady (EU) 2016/2102 
o  přístupnosti webových stránek 
a  mobilních aplikací subjektů ve-
řejného sektoru v EU pro veřejnost, 
zejména osobám se zdravotním po-
stižením. Veřejná konzultace trvá do 
25. října 2021. 

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EU

Dne 5. července bylo zveřejněno 
Doporučení Komise (EU) 2021/1086 
ze dne 23. června 2021 o vybudování 
společné kybernetické jednotky.

Dne 14. července bylo zveřejně-
no Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady (EU) 2021/1153 ze dne 
7.  července 2021, kterým se zřizuje 
nový Nástroj pro propojení Evropy 
(CEF2) a  zrušují nařízení (EU) 
č. 1316/2013 a  (EU) č. 283/2014. 

Nástroj CEF2 poskytne v  období 
2021-2027 zdroje v hodnotě 30 mld. 
Eur na financování projektů v  ob-
lasti digitalizace, dopravy a  energe-
tiky. Jedním z  cílů je také usnadnit 
budování sítí s velmi vysokou kapa-
citou a sítí 5G např. také ve spojení 
s podporou rozvoje chytré mobility 
či digitalizace podniků. Důraz je kla-
den také na aspekt enviromentální 
udržitelnosti.

Dne 20. července bylo zveřejněno 
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 
2021/1196 ze dne 19. července, kte-
rým se mění prováděcí rozhodnutí 
(EU) 2020/167, pokud jde o  har-
monizované normy pro některá 
rádiová zařízení týkající se zařízení 
pro radarové sondování země a zdí, 
radiofrekvenčních identifikačních 
zařízení, rádiových zařízení pro 
drážní systémy Euroloop, zařízení 
krátkého dosahu založených na síti, 
bezdrátových průmyslových apli-
kací a  širokopásmového komuni-
kačního rádiového spoje pro lodní 
a  pobřežní instalace. Rozhodnutí 
vstoupilo v platnost dnem vyhlášení 
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Dne 30. července bylo zveřejně-
no Nařízení Evropského parlamen-
tu a  Rady (EU) 2021/1232 ze dne 
14. července 2021 o dočasné odchyl-
ce od některých ustanovení směrni-
ce 2002/58/ES (ePrivacy), pokud jde 
o používání technologií poskytova-
teli interpersonálních komunikač-
ních služeb nezávislých na číslech 

ke zpracování osobních a  jiných 
údajů pro účely boje proti pohlav-
nímu zneužívání dětí on-line. Toto 
nařízení vstoupilo v  platnost třetím 
dnem po vyhlášení v Úředním věst-
níku Evropské unie. Použije se do 
3. srpna 2024.

ERGP

Skupina evropských regulátorů 
v sektoru poštovních služeb (ERGP) 
zahájila dvě veřejné konzultace. 
Konzultace k  návrhu Pracovního 
programu ERGP pro příští rok 
potrvá až do 1. října tohoto roku. 
Konzultace k  návrhu Zprávy 
o  smluvním postavení spotřebitele 
poštovních služeb bude uzavřena 
12. září 2021. Náměty a připomínky 
lze zasílat na adresu GROW-
ERGP@ec.europa.eu. 

ITU

Mezinárodní Telekomunikační 
Unie (ITU) začala přijímat přihláš-
ky do druhé fáze iniciativy Digital 
Transformation Centers  (DTC), je-
jímž cílem je překonání přetrvávající 
mezery v  digitálních dovednostech 
obyvatel žijících v  komunitách na 
okraji společnosti po celém světě. 
V rámci první fáze se podařilo pro-
školit 80 tisíc účastníků, z nichž 65 % 
tvořily ženy. Způsobilé organizace 
mohou podávat žádosti do 31. srpna.

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://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-opatreni-obecne-povahy-c.oop/4/xx.20211-y-kterym-se-meni-opatreni-obecne-povahy-c.oop/4/09.2014-6-kterym-se-stanovi-metodika-uceloveho-cleneni-nakladu-vynosu-jejich-prirazo/oop4kverejnekonzutaci.pdf
https://www.ctu.cz/cs/download/oop/oop_04/oop_04-09_2014-06.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ckeditor/oop_04-12_2015-07.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/predpisy-opatreni/38841/soubory/oop40220192finalnielr.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/87f74532-007e-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-cs/format-HTML
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12537-Accessible-web-&-digital-content-for-people-with-disabilities-review-of-EU-rules/public-consultation_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102&qid=1626848799439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2102&qid=1626848799439
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1086&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1153&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1626242598282&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&qid=1626242598282&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0283&qid=1626242671427&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1196&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1196&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1626763829343&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0167&qid=1626763829343&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0041.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.274.01.0041.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2021%3A274%3ATOC
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46051
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46051
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46052
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46052
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46052
mailto:GROW-ERGP@ec.europa.eu
mailto:GROW-ERGP@ec.europa.eu
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/cm32-2021-ITU-Digital-Transformation-Centres-train-80000.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/cm32-2021-ITU-Digital-Transformation-Centres-train-80000.aspx
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NOVÝ ZÁKON O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH

 Dne 19. července 2021 byl v částce 117 Sbírky zákonů uveřejněn zákon 
č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, který nahrazuje dosavadní zákon 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů. Současně 
s tímto zákonem byl přijat i zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění některé zákona 
v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech.

 Tyto zákony mimo jiné odráží i probíhající koncepční změnu v nakládání s osobními 
údaji, konkrétně omezení užívání „rodného čísla“. V souladu s touto koncepcí jsou 
zákonem č. 269/2021 Sb. nově vymezeny základní náležitosti občanského průka-
zu, mezi které již nepatří údaj o „rodném čísle“, obdobně též ve volitelných údajích 

již napříště nebude uváděn „titul nebo vědecká hodnost“ držitele občanského průkazu. Absence těchto informací, 
zejména údaje o rodném čísle, si do budoucna zřejmě vyžádá opatření na straně poskytovatelů služeb elektro-
nických komunikací. V návaznosti na změny podle zákona č. 269/2021 Sb. pak dochází v části ČTRNÁCTÉ zákona 
č. 270/2021 Sb. k odpovídajícím změnám § 134a zákona o elektronických komunikacích, který upravuje přístup 
Českého telekomunikačního úřadu k údajům vedeným v základních registrech a některých agendových systémech.  

Oba zákony nabývají účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou některých jejich specifikovaných částí. 

L E G I S L A T I V N Í  Z M Ě N Y

Počet dotazů a stížností na služby 
elektronických komunikací vzrostl
Celkový počet podání v oblasti stížností a dotazů byl za II. kvartál oproti prvnímu 
čtvrtletí vyšší. Je tedy vidět, že větší počet spotřebitelů aktivně hájí svá práva, což je 
pro zdravý vývoj na telekomunikačním i poštovním trhu jistě dobře. Nárůst podání 
jsme zaznamenali například v následujících kategoriích: 

ÚČASTNICKÉ SMLOUVY A VYÚČTOVÁNÍ

Jednou z  nejčetněji zastou-
pených oblastí bývá kategorie 
účastnických smluv a  vyúčto-
vání – konkrétně jde většinou 
o nesouhlas s jeho výší. Nejčastěji 
se objevovala podání, týkající se 
neakceptace výpovědi a  násled-
ně tvrzeného neoprávněného 
účtování služeb, přičemž bylo 
zjištěno, že účastník mnohdy 
výpověď neuplatnil v  souladu 
se Všeobecnými podmínkami. 
Poskytovatel přitom často ne-
žádá o  opravu chybně podané 
výpovědi a pokračuje v posky-

tování služeb, zatímco účastník 
předpokládá opak. Služby pak 
poskytovatel často vypoví až na 
základě obchodního rozhodnutí 
v  rámci prošetřování stížnosti 
u ČTÚ. 

Dalším častým obsahem podá-
ní bylo vystavení vyúčtování na 
vyšší částku, a to z důvodu změ-
ny tarifu ze strany poskytovatele 
(podavatelé byli informováni 
o právu na jednostrannou změ-
nu smlouvy/ceny, při splnění 
zákonných povinností) – spo-

třebitelé by měli mít na paměti, 
že je třeba dobře číst veškerá 
sdělení, která operátor zasílá. 

Stížnosti opakovaně směřují 
na uzavírání smluv na poboč-
kách, kdy při osobním jednání 
účastníci uzavřeli smlouvy i  na 
služby, které nepožadovali. 

Bohužel vzhledem k  vyšší 
úmrtnosti spjaté s  pandemií 
Covid-19 jsme řešili i více dotazů 
či stížností spjatých s převodem 
či ukončením smluv z  důvodu 
úmrtí blízkého člověka. 
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/castka/2021-117
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-269
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-328
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-270
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-270#cast14
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Tabulka 1: Přehled stížností a dotazů účastníků/uživatelů1) na služby elektronických komunikací za II. Q 2021

Předmět Dotazy Stížnosti Celkem Rozdíl oproti I. Q 2021

1. Služby elektronických komunikací 233 305 538 53
 nezřízení služby elektronických komunikací 3 3 6 -2
 kvalita služby elektronických komunikací 34 38 72 9
 účastnické smlouvy 102 149 251 24
 neposkytování služby elektronických komunikací v souladu se smlouvou 7 10 17 -3
 aktivace nevyžádané služby elektronických komunikací 2 8 10 4
 nesouhlas s vyúčtováním 85 97 182 21

2. Přenositelnost telefonního čísla v mobilní síti 16 16 32 22

3. Přenositelnost telefonního čísla v pevné síti 0 3 3 -1
4. Nezřízení nebo přeložení telefonní stanice 0 1 1 -3
5. Služba zákaznické podpory poskytovatele služeb elektronických komunikací 1 0 1 1

6. Způsob získávání zákazníků ze strany poskytovatelů a dealerů 0 2 2 1

7. Klamavá reklama 1 2 3 -1

8. Ochrana spotřebitele2) 2 26 28 14
 dodržování poctivosti poskytování služeb (§ 3 ZOS) 1 0 1 0
 nekalé obchodní praktiky3) (§ 4 ZOS) 0 8 8 2
 klamavé obchodní praktiky (§ 5 ZOS) 1 13 14 9
 agresivní obchodní praktiky (§ 5a ZOS) 0 0 0 0
 zákaz diskriminace spotřebitele (§ 6 ZOS) 0 5 5 3
 informační povinnosti (§ 9 až 10 a § 11 až 13 ZOS) 0 0 0 0
 další povinnosti při poskytování služeb elektronických komunikací (§ 15 až 16 a § 19 ZOS) 0 0 0 0

9. Univerzální služba 1 0 1 -3

 přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě4) 1 0 1 1
 přístup a možnost využívání služeb osobami s nízkými příjmy5) 0 0 0 0

10. Ostatní 6) 145 173 318 46
 telefonní seznamy 3 1 4 2
 informační služba o telefonních číslech účastníků 0 1 1 0
 služby třetích stran – premium SMS 15 7 22 7
 služby třetích stran – audiotexové služby 3 4 7 -4
 obtěžující a nevyžádaná volání 9 11 20 -3
 nabízení marketingové reklamy v rozporu s § 96 ZEK 11 13 24 16
 pokrytí signálem TV a GSM 6 6 12 -11
 ochrana osobních údajů 1 0 1 1
 různé 97 130 227 38

CELKEM 399 528 927 129

LEGENDA K TABULCE

1) Nejedná se o stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Nejedná se o námitky proti vyřízení reklamace na poskytovanou veřej-
ně dostupnou službu el. komunikací, ani o jiné účastnické spory řešené ve správním řízení. Stížnosti a dotazy jsou evidovány ve fázi vyřízení.

2) Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
3) Jedná se o obchodní praktiky v souladu s ustanovením § 4 zákona o ochraně spotřebitele, podle kterého je obchodní praktika nekalá, je-li jednání 

podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování 
spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Nekalou obchodní praktikou se rozumí 
zejména klamavé konání nebo klamavé opomenutí a agresivní obchodní praktika.

4) Rozhodnutí čj. ČTÚ-3 752/2021-610/XI. vyř. z 8. 6 2021, o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu - přístup 
zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný 
s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení 
podle § 38 odst. 2 písm. f) zákona o elektronických komunikacích.

5) Rozhodnutí čj. ČTÚ-5 904/2020-610/VI. vyř. z 20. 5 2020, o uložení povinnosti v rámci univerzální služby umožnit osobám se zvláštními 
sociálními potřebami v souladu s § 44 a 45 zákona o elektronických komunikacích, 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.

6) Zde jsou uvedeny stížnosti a dotazy, které nelze zařadit do předchozích bodů.
 ▪ ZEK – zákon č. 127/2005 Sb., (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
 ▪ ZOS – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500#cast7-hlava1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-poskytovat-v-ramci-univerzalni-sluzby-dilci-sluzbu/obrazky/rozhodnutiskz.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/sdeleni-o-vydani-rozhodnuti-cj.ctu-5-904/2020-610/vi.vyr./obrazky/rozhodnutizvlastniceny2020.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-634
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DOTAZY A STÍŽNOSTI – JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE?

Na Český telekomunikační úřad se spotřebitel může obrátit různými cestami. Pokud není spo-
kojen s vyřízením reklamace služeb elektronických komunikací, měl by ideálně podat u ČTÚ 
oficiální námitku proti vyřízení reklamace, na jejímž podkladě je zahájeno správní řízení. Mohou 
ale nastat nejrůznější situace, proč je příhodnější jiná forma podání na ČTÚ, třeba ve formě 
stížnosti nebo dotazu. Například v situaci, kdy už lhůta pro podání námitky bohužel marně 
uplynula, kdy potřebujete jen informaci či radu nebo jste z nějakého důvodu reklamaci nepo-
dali. Český telekomunikační úřad se každopádně zabývá jakýmkoliv relevantním podnětem, 
se kterým je kontaktován, a forma podání nerozhoduje. Výsledkem podání dotazu či stížnosti 
může být informace, rada, někdy např. i zprostředkování vyjádření poskytovatele služeb. Není 
výjimkou, že i na základě stížnosti ČTÚ zahájí např. kontrolu nebo zahájí s provozovatelem 
řízení o přestupku.

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 1

Graf 1: Stížnosti na služby elektronických komunikací za II. čtvrtletí 2020 až II. čtvrtletí 2021

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/692/soubory/ochranaspotrebitelereklamace-sluzeb-ek.pdf
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OBTĚŽUJÍCÍ TELEMARKETINGOVÉ HOVORY

Více stížnosti jsme zaznamenali na oblast 
nevyžádaného nabízení reklamy v  rozporu se 
Zákonem o  elektronických komunikacích (více 
o  této problematice a  o  roli novely ZEK viz 
článek na titulní straně). Často jsme zjistili, že 
podavatel neuvedl nesouhlas s  takovým voláním 
ve veřejném účastnickém seznamu. V  několika 
případech byly okolnosti uskutečnění volání dále 
ověřovány (žádostí o doplnění u podavatele, žá-
dostí o vyjádření u poskytovatele služeb), po vy-
hodnocení některých podání je předpokládáno, 
že v  průběhu července dojde k  uložení pokuty 
v rámci řízení o přestupku.

PŘENOSITELNOST V MOBILNÍ SÍTI

Nejčastěji se objevovala podání, týkající se 
neobdrženého OKU kódu nebo ČVOP.

NEBOJTE SE NÁM NAPSAT

Agenda vyřizování dotazů a stížností je jednou 
z významných agend sekce pro ochranu spo-
třebitele Českého telekomunikačního úřadu. 
Jedná se o rozmanitou agendu a úředníci, kteří 
veřejnosti s řešením pomáhají, musí dobře znát 
řadu zákonů a předpisů, která mnohdy s agen-
dou ČTÚ souvisí jen okrajově. I když je totiž 
k vyřízení stížnosti kompetentní jiný úřad, i tak 
vám v obecné rovině poradíme správný postup 
a upřesníme, kam se můžete obrátit, případně 
i podání příslušnému orgánu sami postoupíme.  
Nebojte se proto stížnost či dotaz podat. Máme 
díky vám aktuální informace o dění na trhu do-
zorovaných služeb a můžeme tak reagovat ať 
již v komunikaci s provozovateli a poskytovate-
li, tak i v komunikaci s veřejností a médii. 

VÝHODY DOTAZU ČI STÍŽNOSTI
Jaké mají dotazy a stížnosti procesní specifika a přeneseně i výhody pro spotřebitele? Obrátíte-li se 
na nás se stížností či dotazem, jejich řešení neprobíhá formou správního řízení. Podání tedy nejsou 
omezena jakoukoliv zákonnou lhůtou. Nepodléhají správnímu poplatku ani jiným zákonným for-
málním požadavkům. Není také vždy nutné disponovat důkazy, i když jsou vhodné a přínosné a na 
jejich potřebu v případě správního řízení je podavatel v odpovědi upozorňován. Díky absenci lhůt se 
podavatel může na ČTÚ obrátit i s promlčenou věcí a získat alespoň informaci/radu, jak v takové 
situaci příště postupovat. V rámci vyřizování a vyřízení věci nejsou po podavateli požadovány žádné 
náklady (tj. ani správní poplatek, ani např. náklady za advokáta), celkově je komunikace pružnější 
a vyhovuje tak lépe i lidem kupř. dříve narozeným či méně se orientujícím v technologiích a službách.

ROZHODNUTÍ VE PROSPĚCH STĚŽOVATELE
Poskytovatelé služeb mají navíc možnost situaci individuálně vyhodnotit a učinit tzv. obchodní roz-
hodnutí ve prospěch podavatele stížnosti (což může být win–win situace pro obě strany). Není to 
situace v této agendě ojedinělá, přičemž se tak děje i v případech, kdy je zjevné, že ve správním řízení 
by podavatel se svými požadavky neuspěl (ať už z hlediska lhůt, důkazních prostředků či odlišného 
názoru).

KLAMAVÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY

V případě několika takto podavateli označených podání bylo po prostudování podkladů, zjištěno, že se ve 
skutečnosti jedná o jinou problematiku (např. neúplně poskytnutá informace o splátkovém kalendáři či ověření, 
zda konkrétní technické zařízení má schopnost se připojit k  síti páté generace). Ve většině případů se spíše 
jednalo o špatnou komunikaci mezi poskytovatelem a podavatelem; ČTÚ byl tak spíše v pozici mediátora (dále 
prověřuje také možnost uložení sankce, protože k urovnání problému došlo až právě na základě podání k ČTÚ).

S T Í Ž N O S T I  A  D O T A Z Y  Z A  I I .  Č T V R T L E T Í  2 0 2 1
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Poštovní služby: komplikace spjaté  
s pandemií, méně stížností na reklamace 

ZÁKLADNÍ POŠTOVNÍ SLUŽBY: KOMPLIKACE DOMA I V ZAHRANIČÍ

V  oblasti základních poštov-
ních služeb šlo zejména o nárůsty 
stížností a dotazů na dodání do-
poručených zásilek a na základ-
ní zahraniční služby. U  dodání 
doporučených zásilek byl nárůst 
stížností výrazně zřetelný v mě-
síci dubnu a mohl být zapříčiněn 
nedostatečným personálním ob-
sazením souvisejícím s pandemií 
COVID-19 (veškerá mimořádná 
opatření České pošty, s.p. byla 

zrušena k 1. 5. 2021). U zahra-
ničních služeb, Česká pošta, s.p. 
na svých webových stránkách 
výslovně uvádí: „Z  důvodu ne-
dostatku přepravních kapacit 
a  omezení mezinárodní přepravy 
může docházet k výraznému pro-
dloužení orientační doby přepravy 
uvedené u jednotlivých zemí (...).“ 
Na webových stránkách jsou 
dále informace od poskytova-
telů zahraničních poštovních 

služeb, u  kterých došlo v  sou-
vislosti s  pandemií COVID-19 
k  pozastavení příjímání zásilek 
k  doručení. Jednou z  dalších 
příčin nárůstu podání může být 
i  vysoký počet přepravovaných 
zásilek z  důvodu uzavření ob-
chodů a  jednotlivých dodejen 
České pošty, s.p. v  souvislosti 
s pandemií COVID-19 (izolace, 
karanténa atd.)

Rovněž v oblasti poštovních služeb ČTÚ pravidelně monitoruje a vykazuje dotazy 
a stížnosti, a to v rozdělení do několika kategorií. Počet podání v této oblasti za 
II. kvartál je srovnatelný s počtem podání v I. kvartálu tohoto roku.  
Nárůst stížností a dotazů jsme zaznamenali v následujících kategoriích:
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POŠTOVNÍ SLUŽBY: MÉNĚ STÍŽNOSTÍ NA VYŘÍZENÍ REKLAMACE

V  oblasti poštovních služeb 
docházelo obdobným způso-
bem k  nárůstu stížností v  ka-
tegorii Poštovní zásilky do/ze 
zahraničí. Důvodem většiny 
podání bylo nedodání zásilky 
z hlediska celního řízení, anebo 
neučiněného pokusu o  dodání, 
přičemž ve většině případů se 
jednalo o  zásilky bez možnosti 
sledování. 

Naopak k  mírnému poklesu 
počtu podání došlo v  kategorii 
Vyřizování reklamací. I  přesto 
v  této kategorii ČTÚ obdržel 
nejvíce podání. S  ohledem na 
obsah podání je často provo-

zovatel poštovních služeb ze 
strany ČTÚ vyzván k vyjádření 
se; v  některých případech pro-
bíhá ze strany správního orgánu 
místní šetření (např. ohledání 
zásilky). Podavatel je v  rámci 
odpovědi většinou poučen o zá-
konných, příp. smluvních, lhů-
tách pro podání reklamace a pro 
podání námitky proti vyřízení 
reklamace, a dostane i další in-
formace s  podáním souvisejí-
cí (náležitosti podání, způsob 
podání, informace o  správním 
poplatku, důkazní břemeno 
atd.); tato kategorie stížností je 
tak provázána s  další agendou, 

a  to námitkami proti vyřízení 
reklamace, tj. v  případě poda-
vatelů v  postavení spotřebitele 
s  tzv. agendou alternativního 
řešení sporů ADR. Pokud dojde 
k  uplatnění námitky proti vy-
řízení reklamace, je pak ČTÚ 
v  roli nestranného správního 
orgánu; důkazní břemeno leží 
na účastnících řízení, což bývá 
v  oblasti poštovních služeb 
komplikací na straně podavate-
le, a to jak z hlediska prokázání 
poškození / dostatečnosti balení 
zásilky, tak z hlediska prokázání 
výše náhrady škody.

https://www.ceskaposta.cz/omezeni-mezinarodnich-sluzeb
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Tabulka 2: Přehled stížností a dotazů na poštovní a vybrané nepoštovní služby za II. Q 2021

Předmět Dotazy Stížnosti Celkem Rozdíl oproti I. Q 2021

1. Stížnosti a dotazy na základní služby podle § 3 Zákona o poštovních službách 6 82 88 25

 služba dodání poštovních zásilek do 2 kg 0 9 9 0

 služba dodání poštovních balíků do 10 kg 1 0 1 1

 služba dodání peněžní částky poštovním poukazem 1 3 4 1

 služba dodání doporučených zásilek 1 44 45 13

 služba dodání cenných zásilek 0 1 1 0

 služba bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby 0 0 0 0

 základní zahraniční poštovní služby 3 24 27 9

 služba dodání poštovních balíků nad 10 kg podaných v zahraničí 0 1 1 1

 služba mezinárodních odpovědek 0 0 0 0

 služba odpovědních zásilek v mezinárodním styku 0 0 0 0

 služba dodání tiskovinového pytle 0 0 0 0

2. Stížnosti a dotazy na poštovní služby 64 141 205 7

 dlouhé čekací doby 0 0 0 -1

 otevírací doba pošt 0 2 2 0

 změna ukládací pošty 2 0 2 1

 dodání poštovních zásilek 15 58 73 5

 vyřizování reklamací 39 55 94 -9

 porušení poštovního tajemství 0 2 2 0

 poštovní zásilky do/ze zahraničí 4 16 20 15

 doručování úředních písemností 2 4 6 3

 žádosti o informace 2 4 6 -7

3. Stížnosti a dotazy na vybrané nepoštovní služby 0 3 3 -9

 Czech POINT 0 0 0 0

 datové schránky 0 0 0 -1

 elektronický podpis 0 0 0 0

 Poštovní spořitelna a ostatní finanční služby 0 1 1 -2

 ostatní služby 0 2 2 -6

SOUČET STÍŽNOSTÍ A DOTAZŮ NA POŠTOVNÍ A VYBRANÉ NEPOŠTOVNÍ SLUŽBY 64 144 208 -2
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