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VYDÁNY ANALÝZY TRHŮ
č. 3a, 3b a 4. Následovat budou regulační 
rozhodnutí. Podrobnosti na str. 4

ROAMINGOVÝ EUROTARIF
operátor nastaví automaticky každému, 
kdo nepožádá o alternativu. Více na str. 8

ZKRÁCENÍ VÝPOVĚDNÍ DOBY
na nejvýše 30 dnů přinesla novela zá-
kona o el. komunikacích. Více na str. 2

09/2017

O poštovní licenci se uchází 
pouze Česká pošta, s.p.

Do výběrového řízení na držitele 
poštovní licence v období 2018 - 2022 
se přihlásil jediný žadatel, a to Česká 
pošta, s.p. Podaná žádost splňuje všechny 
formální náležitosti a byla postoupena 
komisi k hodnocení a posouzení podle 
podmínek vyhlášení výběrového řízení 
s cílem zajistit celoplošnou dostupnost 
základních služeb ve stanovené kvalitě 
v dalším 5letém období.

První hackathon veřejné 
správy již o víkendu

24 hodin času budou mít soutěžící 
na programování aplikací založených 
na otevřených datech veřejné správy. 
V budově Nejvyššího kontrolního úřadu 
v pátek 15. září odpoledne začne První 
hackathon veřejné správy. Zájemci 
mohou využít datové sady ČTÚ, NKÚ, 
ČÚZK, Českého statistického úřadu, 
České správy sociálního zabezpečení 
a ministerstev vnitra a financí.

Připomínky k testu tří kritérií 
přijímáme o měsíc déle

ČTÚ o měsíc prodloužil na základě 
žádosti odborné veřejnosti termín pro 
připomínky ve veřejné konzultaci 
k závěrům vyhodnocení tříkriteriální-
ho testu velkoobchodního trhu přístu-
pu k mobilním službám. Připomínky 
je možné zasílat až do 17. října. 

Měření kvality služby: Zástupci regulačních úřadů ze sedmi zemí diskutovali na Tehově přístup k nástroji pro měření kvality služby, 
který připravuje BEREC. ČTÚ a sdružení CZ.NIC představil aktuální stav projektu MoQoS, spolufinancovaného Evropskou komisí.
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L E G I S L A T I V N Í  Z M Ě N Y

Výpovědní doba nejvýše 30 dnů
Délka výpovědní doby nebyla dosud zákonem omezena a každý operátor 
si ji stanovoval ve smlouvě podle svého uvážení. Podle novely zákona 
o elektronických komunikacích, účinné od 2. září, však nově nesmí být 
delší než 30 dnů, přičemž den podání výpovědi se do tohoto počtu dnů 
nepočítá.

Dne 18. srpna byl v částce 89 
Sbírky zákonů uveřejněn zákon 
č. 252/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 127/2005 Sb., o elektro-
nických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o elektronických komu-
nikacích), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., 
o České televizi, ve znění pozděj-
ších předpisů.

Tento zákon se věcně zaměřuje 
na dvě oblasti, a to v prvé řadě nasta-
vuje základní právní podmínky podle 
požadavků Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/899 
ze dne 17. května 2017 o využívání 
kmitočtového pásma 470 – 790 MHz 
v Unii.  Rozhodnutí řeší uvolnění 
pásma 700 MHz v současné době 
v ČR využívaného pro zemské digitál-
ní televizní vysílání pro budoucí vyu-
žívání zemskými systémy schopnými 
poskytovat bezdrátové širokopásmové 
služby elektronických komunikací. 
Dále v této souvislosti upravuje pod-
mínky pro přechod zemského digi-
tálního televizního vysílání ze stan-
dardu DVB-T na standard DVB-T2. 
V této souvislosti se upravuje i zákon 
o České televizi, aby tento provozova-
tel televizního vysílání ze zákona mohl 
v rámci daného procesu uvolnění rá-
diových kmitočtů a přechodu na nový 
vysílací standard činit potřebné kroky 
k naplnění účelu celého procesu i jím 
poskytované veřejné služby. 

Druhou oblast změn zákona 
o elektronických komunikacích před-
stavuje úprava práv účastníků služeb 
elektronických komunikací, zejména 

za účelem posílení ochrany spotřebite-
le. Dochází k:

 ▪ Doplnění povinných součástí 
smlouvy podle § 63 odst. 1 
písm. r) zákona o elektronic-
kých komunikacích (ZEK) 
- nově bude muset být součástí 
smluvních ujednání mezi zákaz-
níkem a poskytovatelem služby 
elektronických komunikací 
i rozsah možných jednostran-
ných změn smlouvy a způsob 
jejich oznámení účastníkovi, 
a to včetně oznámení možnosti 
odstoupení od smlouvy (viz též 
§ 1752 Občanského zákoní-
ku). Současně byla ze zákona 
omezena délka výpovědní 
doby na nejvýše 30 dnů (§ 63 
odst. 1 písm. g) ZEK). 

 ▪ Změně ustanovení § 63 odst. 
6 ZEK -  úprava informační 
povinnosti poskytovatele 
služby elektronických komu-
nikací vůči jeho zákazníkovi 
(účastník musí být informován 
o svém právu ukončit smlouvy 
bez sankce v případě jakékoliv1 
jednostranné změny smluvních 
podmínek).

1 v rozsahu povinných náležitostí dle § 63 odst. 
1 písm. c) až p) ZEK, tj. netýká se to případů, kdy 
se např. operátor přejmenuje nebo změní sídlo

 ▪ Změně ustanovení § 63 odst. 
10 ZEK – nová úprava pod-
mínek při prodlužování doby 
platnosti smlouvy (rozsah 
informační povinnosti podni-
katele a nutná existence pro-
kazatelného souhlasu spotřebi-
tele s prodloužením smlouvy 
na dobu určitou). 

 ▪ Nové úpravě podmínek 
přenositelnosti telefonních 
čísel – v § 63 odst. 12 ZEK se 
nově stanoví maximální délka 
doby, v níž má dojít k přenesení 
čísla bez uplatnění standardní 
výpovědní doby. Tato doba činí 
10 dnů a začíná běžet od oka-
mžiku, kdy účastník učinil vůči 
podnikateli, který mu poskytuje 
službu elektronických komu-
nikací, právní jednání směřující 
k ukončení smlouvy o jejím 
poskytování a rovněž uplatnil 
požadavek k přenesení telefon-
ního čísla.

Nová úprava § 118 ZEK mění 
způsob stanovení sankcí - dochází 
ke zvýšení maximální sazby, jež je 
stanovená fixní částkou (dosavad-
ní maxima ve výši 2 000 000 Kč, 
10 000 000 Kč a 20 000 000 Kč se zvy-
šují na 5 000 000 Kč, 15 000 000 Kč 
a 50 000 000 Kč) a současně se zavádí 
možnost určit výši pokuty částkou 
stanovenou procenty z čistého obratu 
pachatele přestupku (podle závažnosti 
přestupku 5 % nebo 10 % z obratu 
za jeho poslední ukončené účetní 
období).
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NOVÁ PRAVIDLA SE 
OD 2. ZÁŘÍ APLIKUJÍ 
NA VŠECHNY NOVÉ 
I DOSAVADNÍ 
SMLUVNÍ VZTAHY
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Tento zákon nabyl účinnosti 
patnáctým dnem po jeho vyhlášení, 
tj. dnem 2. září 2017, s výjimkou 
ustanovení čl. I bod 7 (nové podmínky 
pro přenositelnost telefonních čísel), 
které nabývá účinnosti prvním dnem 
šestého kalendářního měsíce následují-
cího po dni jeho vyhlášení, tj. dnem 1. 
února 2017. 

K odložení účinnosti ostatních 
změn právní úpravy nedošlo, nová 
pravidla se tak aplikují na všechny 
nové i dosavadní smluvní vztahy ode 
dne 2. září 2017. Skutečnost, že podle 
čl. II odst. 11 zákona č. 252/2017 Sb. 
mají podnikatelé poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 
komunikací a zajišťující připojení 
k veřejné komunikační síti povin-
nost uvést své smlouvy do souladu s 
novým zněním § 63 odst. 1 písm. r) a 
§ 63 odst. 6 zákona o elektronických 
komunikacích není z hlediska jejich 
povinnosti aplikovat tato ustanovení 
již ode dne 2. září 2017 rozhodná, 
neboť příslušné povinnosti vyplývají 
přímo ze zákona a nejsou vázány na 
provedení změny smlouvy.

ZNEUŽITÍ TÍSŇOVÝCH LINEK

Dne 18. srpna 2017 byla v částce 91 
Sbírky zákonů uveřejněna vyhláška 
č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a iden-
tifikaci volajícího při volání na čísla 
tísňových volání.

Lokalizace polohy volajícího 
a identifikace dalších údajů při tísňo-
vém volání jsou nutné pro odbavování 
tísňového volání. Správná a včasná 
lokalizace zásadním způsobem přispívá 
ke snižování následků mimořádných 
událostí. Význam má i při identifikaci 
a minimalizaci zlomyslných volání na 
linky čísel tísňových volání. Vyhláška 
č. 267/20107 Sb., proto v souladu se 
zákonným zmocněním (§ 33 odst. 9 
ZEK) nově upravuje rozsah, formu 
a způsob předávání údajů podle § 33 
odst. 2 ZEK, formu a způsob vedení 
databáze podle § 33 odst. 3 písm. a) 
a rozsah, formu a způsob předávání 
údajů podle § 33 odst. 3 písm. b) 
a odstavce 5 téhož zákona.

E-CALL

Nad rámec předchozí právní úpra-
vy je do vyhlášky zapracována proble-
matika eCall coby celoevropského 
systému automatického tísňového 
volání z paluby vozidel. S účinností 
od 31. března 2018 budou muset být 
všechna nová osobní a lehká užitková 
motorová vozidla vybavena systémem 
eCall. Tento systém bude fungovat 
na bázi jednotné evropské tísňové 
linky 112, součástí komunikace s cen-
trem tísňového volání při havárii bude 
rovněž odeslání minimálního souboru 
dat o nehodě, což by mělo přispět 
k účinnějšímu vyslání záchrany a pod-
půrných prostředků do místa nehody 
a v konečném důsledku i k celkovému 
zvýšení bezpečnosti v dopravním 
provozu. 

Z důvodu technologického roz-
voje, kdy je telefonní komunikace 
v čím dál vyšší míře provozována také 
prostřednictvím internetu, reaguje 
vyhláška č. 267/2017 Sb. i na tuto 
skutečnost, a protože v současné 
době není znám žádný obecně platný 
a věrohodný způsob lokalizace polohy 
koncového zařízení v tomto režimu, 
zavádí vyhláška alternativní řešení,  
kdy by pracoviště pro příjem tako-
vých tísňových volání u nichž nelze 
lokalizaci provést standardním způso-
bem, mělo postupovat v součinnosti 
s příslušným podnikatelem zajišťujícím 
komunikační síť, jejímž prostřednic-
tvím je volajícímu poskytována služba 
přístupu k internetu.

Vzhledem k nové právní úpravě 
se současně zrušuje předcházející 
právní úprava provedená vyhláškou 
č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě 
a způsobu předávání osobních a iden-
tifikačních údajů, formě databáze těch-
to údajů a rozsahu, formě a způsobu 
předávání těchto údajů subjektu, který 
provozuje pracoviště pro příjem volání 
na čísla tísňového volání (vyhláška 
o předávání údajů pro účely tísňových 
volání).

Tato vyhláška nabyla účinnosti 
dnem 1. září 2017.

14.9. konference Kam kráčí 
telekomunikační sítě, 
Plzeň

15.-
16.9.

První hackathon ve-
řejné správy v budově 
Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Jankovcova, 
Praha

4.-6.10. Plenární zasedání 
BEREC

17.10. prodloužená lhůta pro 
podávání připomínek 
k VÝZVĚ k uplatnění 
připomínek k návrhu 
testu tří kritérií pro Trh 
mobilních služeb

17.-
19.10.

XXVII. konference 
RADIOKOMUNIKACE, 
Pardubice

24.-
26.10.

Broadband World 
Forum, Berlín



POŠTOVNÍ SLUŽBY

V srpnu došlo ke změně v osvědčení 
společnosti MESSENGER service 
s.r.o., která ukončila svou činnost 
v poštovních službách.



http://www.internetprovsechny.cz/pozvanka-na-konferenci-kam-kraci-telekomunikacni-site-plzen-14-zari-2017/
http://www.internetprovsechny.cz/pozvanka-na-konferenci-kam-kraci-telekomunikacni-site-plzen-14-zari-2017/
https://www.nku.cz/hackathon/
https://www.nku.cz/hackathon/
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
http://www.konferadio.cz/
http://www.konferadio.cz/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-world-forum-24-26-october-berlin
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-world-forum-24-26-october-berlin
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R E G U L A C E

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

Na základě výsledků analýz 
relevantních trhů č. 3a a 3b, které 
byly uveřejněny 9. srpna v částce 
10/2017 Telekomunikačního věst-
níku jako opatření obecné povahy 
č. A/3a/07.2017-3 a č. A/3b/07.2017-
4, zahájila Rada ČTÚ dne 25. srpna 
se společností Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. správní řízení ve věci 
stanovení podniku s významnou 
tržní silou. Následně bude zahájeno 
správní řízení o uložení nápravných 

PRODLOUŽENA VEŘEJNÁ KONZULTACE 3K TESTU

ČTÚ na základě žádosti dotčených subjektů prodloužil termín veřejné 
konzultace k návrhu testu tří kritérií pro Trh mobilních služeb do 17. října. 
Na základě provedeného testu dospěl ČTÚ k názoru, že všechna tři kritéria jsou 
kumulativně splněna. ČTÚ identifikoval bariéry vstupu na trh a shledal některé 
tržní problémy bránící účinnějšímu rozvoji konkurenčního prostředí  – zejména 
na segmentu rezidentních zákazníků. Dále vyhodnotil, že právo hospodářské 
soutěže není dostatečné pro odstranění nalezených problémů. ČTÚ proto dospěl 
k závěru, že posuzovaný velkoobchodní trh přístupu k mobilním službám je tr-
hem vhodným pro ex ante regulaci jím uplatňovanou, a proto navrhuje tento trh 
zařadit do seznamu relevantních trhů, který vydává opatřením obecné povahy. 
Tato veřejná konzultace byla na diskuzním místě ČTÚ zahájena dne 17. srpna.

Analýzy 
trhů

opatřeních na obou trzích a povinnosti 

související s regulací cen na trhu 3a.

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

ČTÚ zveřejnil opatření obecné 
povahy – analýzu trhu č. A/4/08.2017-
5, trh č. 4 – velkoobchodní služby 
s vysoce kvalitním přístupem posky-
tovaným v pevném místě v částce 
11/2017 Telekomunikačního věstníku, 
kterou vydal dne 25. srpna. Na zá-
kladě výsledků analýzy bylo zjištěno, 
že Segment A relevantního trhu, 
který zahrnuje velkoobchodní služby 
s vysoce kvalitním přístupem posky-
tovaným v pevném místě s rychlostí 
nepřevyšující 6 Mbit/s bez ohledu 
na použité přenosové prostředky není 
efektivně konkurenčním trhem, neboť 
na něm působí podnik s významnou 
tržní silou, a to společnost Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 
Na Segmentu B relevantního trhu, 
který zahrnuje velkoobchodní služby 
s vysoce kvalitním přístupem posky-
tovaným v pevném místě s rychlostí 
vyšší než 6 Mbit/s bez ohledu na po-
užité přenosové prostředky, nebyl 
na základě provedené analýzy nalezen 
podnik s významnou tržní silou. 
Segment B relevantního trhu č. 4 tak 
lze označit jako efektivně konkurenč-
ní. ČTÚ bude v návaznosti na vydání 
výše uvedeného opatření obecné 
povahy pokračovat na Segmentu 
A zahájením správního řízení ve věci 
stanovení podniku s významnou tržní 
silou (rozhodnutí SMP) a následně 
zahájením správního řízení ve věci 
uložení nápravných opatření.

ŽÁDOST O ÚHRADU ČISTÝCH NÁKLADŮ Z POSKYTOVÁNÍ 
ZÁKLADNÍCH SLUŽEB ZA ROK 2016

Česká pošta, s.p. požádala o úhradu čistých nákladů za rok 2016 v celkové 
výši 2 093 847 272 Kč. Čisté náklady na pobočkovou síť byly vyčísleny ve výši 
1 420 748 853 Kč, na doručovací síť ve výši 727 891 678 Kč a čisté náklady 
na podpůrné procesy vyvolané povinností poskytovat základní služby byly vy-
čísleny ve výši 28 025 918 Kč. Nehmotné a tržní výhody byly stanoveny ve výši 
82 819 178 Kč. Ke dni podání žádosti bylo zahájeno správní řízení, ve kterém 
bude ČTÚ ověřovat správnost a úplnost všech předložených podkladů a soulad 
výpočtu se zákonem o poštovních službách a dále s vyhláškou č. 466/2012 Sb. 
Podle § 34d zákona o poštovních službách bude úhrada ověřené výše čistých ná-
kladů za rok 2016 provedena ze státního rozpočtu, a to nejvýše 600 000 000 Kč.

http://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-10-z-9-srpna-2017
http://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-10-z-9-srpna-2017
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163710/soubory/art3akvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163711/soubory/art3bkvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/163711/soubory/art3bkvydaniverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-testu-tri-kriterii-pro-trh-mobilnich-sluzeb
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/166345/soubory/art4kvydaninavrhverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/stranky/166345/soubory/art4kvydaninavrhverejna-sig.pdf
https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-11-z-25-srpna-2017
https://www.ctu.cz/telekomunikacni-vestnik-castka-11-z-25-srpna-2017
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U N I V E R Z Á L N Í  S L U Ž B A

NORDIC TELECOM PROMÍTL DO SMLUV NOVELU ZÁKONA

Nordic Telecom zveřejnil na svých 
webových stránkách nové všeobecné 
podmínky účinné od 1. září. Podle nových 
všeobecných podmínek přestal operátor 
v případě předčasného ukončení smlouvy 

na dobu určitou požadovat doplacení 
rozdílu mezi zvýhodněnou cenou služeb 
a základní cenou služeb. Podmínky již 
také odráží novelizované znění § 63 odst. 
6 zákona o elektronických komunikacích.



Veřejné telefonní 
automaty
Do 7. září bylo možné uplatnit 
připomínky k návrhu rozhodnutí 
poskytovat v rámci univerzální 
služby dílčí službu – služby 
veřejných telefonních automatů 
nebo jiných obdobných technic-
kých prostředků umožňujících 
přístup k veřejně dostupné 
telefonní službě podle § 38 odst. 
2 písm. e) zákona o elektronic-
kých komunikacích. Nedílnou 
součástí návrhu rozhodnutí je 
seznam veřejných telefonních 
automatů, které jsou pro rok 
2018 zařazeny jako povinně 
poskytované v rámci univerzální 
služby. Po vypořádání  obdržené 
připomínky následně ČTÚ vydá 
rozhodnutí o uložení povinnosti.

Speciální koncová zařízení
31. srpna skončila veřejná 
konzultace záměru poskytovat 
dílčí službu přístupu zdravotně 
postižených osob k veřejně 
dostupné telefonní službě, k in-
formační službě o telefonních 
číslech a k účastnickým sezna-
mům rovnocenný s přístupem, 
který využívají ostatní koncoví 
uživatelé, zejména prostřed-
nictvím speciálně vybavených 
telekomunikačních koncových 
zařízení podle § 38 odst. 2 písm. 
f) zákona o elektronických 
komunikacích. V rámci veřejné 
konzultace nebyly uplatněny 
žádné připomínky.

ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK

V srpnu byly v Úředním věstní-
ku EU zveřejněny následující před-
pisy, které se týkají elektronických 
komunikací:

 ▪ dne 8. srpna Prováděcí rozhod-
nutí Komise (EU) 2017/1438 
ze dne 4. srpna 2017, kterým 
se mění rozhodnutí 2007/131/
ES o umožnění využívání 
rádiového spektra pro zařízení 
využívající ultraširokopásmovou 
technologii harmonizovaným 
způsobem ve Společenství. 

Mění se pouze odkaz na přísluš-

nou normu ETSI.

 ▪ dne 18. srpna Prováděcí 

rozhodnutí Komise (EU) 

2017/1483 ze dne 8. srpna 2017, 

kterým se mění rozhodnutí 

2006/771/ES o harmonizaci 

rádiového spektra pro zařízení 

krátkého dosahu a zrušuje 

rozhodnutí 2006/804/ES. EK 

přistoupila na základě doporu-

čení CEPT z roku 2016 k úpra-

vě přílohy rozhodnutí, která 

stanoví technické parametry pro 

zařízení krátkého dosahu.

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

SPORY MEZI PODNIKATELI V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Dva virtuální operátoři Aston 
com s.r.o. a MORA-INFO 
s.r.o. podali k ČTÚ návrh 
na rozhodnutí sporu 
mezi podnikateli proti 
společnosti O2 Czech 
Republic a.s. Sporným byl 
proces předání ČVOP kódů 

a umožnění převodu telefonních 
čísel k jinému poskytovateli 

služeb, dále pak určení 
neplatnosti výpovědi 
uzavřené smlouvy. V obou 

případech ČTÚ návrhům 
nevyhověl a zamítl je v celém 

rozsahu.

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

https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-v-ramci-univerzalni-sluzby-1
https://www.ctu.cz/vyzva-k-uplatneni-pripominek-k-navrhu-rozhodnuti-o-ulozeni-povinnosti-v-ramci-univerzalni-sluzby-1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1438&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1438&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&from=CS
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1483&from=CS


…výkon komunikační činnosti 
bez oprávnění.

ČTÚ provedl čtyři kontroly 
na ověření dodržování podmínek 
pro výkon komunikační činnosti 
ze strany kontrolovaných subjektů. 
Ve všech případech zjistil pochybení, 
která řeší ve správním řízení.

…dodržování podmínek 
všeobecného oprávnění 
č. VO-R/12/09.2010-12 
k využívání rádiových kmitočtů 
a provozování zařízení pro 

širokopásmový přenos dat 
v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.

ČTÚ provedl celkem 28 kontrol. 
Zjistil například nedodržení podmínek 
oprávnění (14x) a nedodržení technic-
kých parametrů kmitočtu (2x). V 15 
případech ČTÚ vyzval k odstranění 
nedostatků a zahajuje správní řízení. 

…využívání rádiových kmitočtů 
bez oprávnění.

ČTÚ v pěti případech kontroloval 
subjekty, kterým skončila platnost 
individuálního oprávnění, a dále 

využívání kmitočtů mimo povolená 
pásma. Ve dvou případech zjistil 
porušení zákona a zahájil či zahájí 
s těmito subjekty správní řízení. 

… dodržování podmínek 
individuálního oprávnění 
k využívání kmitočtů.

ČTÚ provedl  dvě kontroly, v jed-
nom případě zjistil závadu spočívající 
v překročení maximální povolené 
hodnoty kmitočtového offsetu, proto 
vydal výzvu k odstranění nedostatků 
a v této věci povede správní řízení.

ČTÚ v srpnu zkontroloval...

(pokračování na str. 7
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1. Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 9
2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 31
3. Výkon komunikační činnosti bez oprávnění 4 4 1 1 3000
4. Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 40 18 29 26 26 891000

 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0
 b) k poskytování služeb elektronických komunikací      4 0 0 0 0 0
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových 
zařízení) 36 18 29 26 26 891000

5. Kontrola rádiových kmitočtů 232 1 11 9 8 159000
 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 5 0 9 6 6 145000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů 2 1 1 2 2 14000

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

225 0 1 1 0 0

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

7. Rozhodování účastnických sporů 0 4204 2403 826 1344
 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 1 1 1 0
 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 0 12 18 7 3

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

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) 0 4190 2376 816 1340
 d) ostatní 0 1 8 2 1

8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK 0 0 0 0
9. Ostatní 146 4 28 19 17 125500

CELKEM 462 23 4276 2458 826 1344 52 1178500

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

Č T Ú  N A  S T R A N Ě  S P O T Ř E B I T E L E
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…zdroje rušení provozu 
elektronických komunikačních 
zařízení a sítí, poskytování 
služeb elektronických 
komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb.

 ČTÚ ukončil celkem 225 šetření, 
z toho 197 případů rušení televizního 
příjmu (včetně STA), osm případů ruše-
ní veřejných mobilních komunikačních 
sítí (GSM, UMTS, LTE), čtyři případy 
rušení rozhlasového příjmu, pět případů 
rušení zařízení krátkého dosahu, pět 
případů rušení meteorologického 
radaru, dva případy rušení pevné služby 
a tři případy rušení neveřejné PPS. Jako 
zdroj rušení DVB-T byla ve 141 pří-
padech zjištěna BTS LTE v pásmu 800 
MHz (viz následující bod). Veřejné mo-

bilní sítě byly rušeny v jednom případě 
aktivní TV anténou, ve třech případech 
GSM opakovačem a v jednom případě 
vadnou velkoplošnou obrazovkou.

…zkušební provoz základnových 
stanic LTE v pásmu 800 MHz. 

K 31. 8. 2017 vysílalo ve zkušeb-
ním provozu 1 047 základnových 
stanic, v trvalém provozu pak 14 017 
stanic. V srpnu bylo přijato 203 no-
vých hlášení na rušení příjmu zemské 
digitální televize a ukončeno bylo 
šetření 197 případů. Jako zdroj rušení 
DVB-T bylo zjištěno 103 základno-
vých stanic (BTS) LTE v pásmu 800 
MHz. V 11 případech bylo rušení 
způsobeno Wi-Fi stanicemi, GSM 
opakovači apod., v 94 případech se 
zdroj rušení nepodařilo zjistit. 

(dokončení ze str. 6) 4 204

2 403

počet v srpnu zahájených 
správních řízení, týkajících se 
účastnických sporů mezi osobou 
vykonávající komunikační činnost 
na straně jedné a účastníkem 
na straně druhé. Spory se týkaly 
peněžitého plnění a námitek proti 
vyřízení reklamace na vyúčtová-
ní ceny nebo na poskytovanou 
veřejně dostupnou službu elek-
tronických komunikací, které ČTÚ 
rozhoduje podle § 129 zákona 
o elektronických komunikacích.

počet v srpnu vydaných rozhod-
nutí ve věci. 

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

2. Počet změn osvědčení o oznámení podnikání 1

3. Výkon poštovní činnosti bez oprávnění 0 0 0 0 0 0 0

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

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

5. Rozhodování o námitkách proti vyřízení reklamace 
podle podle § 6a ZPS 0 73 26 23 3 16 4 76

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

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

8. Ostatní 0 0 12 3 3 2 10000 12

řízení o přestupku podle § 37a odst. 3 písm. a) 0 0 2 0 0 0 0 2
řízení o přestupku podle § 37a odst. 1 písm. a) 0 0 1 1 0 0 0 2
řízení o přestupku podle § 37a odst. 2 písm. a) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení o přestupku podle § 37a odst. 2 písm. e) 0 0 4 2 1 1 5000 5
řízení o přestupku podle § 37a odst. 1 písm. c) 0 0 1 0 0 0 0 1
řízení podle § 142 správního řádu 0 0 1 0 1 0 0 0
řízení o přestupku ostatní 0 0 2 0 1 1 5000 1

CELKEM 1 0 86 29 26 3 16 4 2 10000 89

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

Vzhledem ke konci sezony letních 
dovolených, která se letos poprvé nesla 
v duchu konce roamingových poplat-
ků v rámci Evropské unie považuje-
me za vhodné opětovně připomenout 
podstatné prvky současné evropské roa-
mingové regulace, jakož i postup, jak 
se bránit v případě nesprávně účtované 
ceny za roamingová volání.

V souladu s nařízením o roamingu 
nesmí ode 15. 6. 2017 poskytovate-
lé roamingu účtovat roamingovým 
zákazníkům v žádném členském státě 
EU žádný příplatek k vnitrostátní ma-
loobchodní ceně za uskutečněné nebo 
přijaté regulované roamingové volání, 
za odeslanou roamingovou SMS zprávu 
a za využité roamingové datové služby, 
včetně MMS zpráv, ani žádný obecný 
poplatek umožňující používat koncové 
zařízení nebo službu v zahraničí. Jedná 
se o tzv. režim RLAH („Roam like at 
home“), kdy účastníci využívají roa-
mingové služby v členských státech 

EU za cenu svého domácího tarifu 
bez roamingových příplatků.

Regulovaný tarif v režimu RLAH 
byli poskytovatelé roamingu povinni 
k uvedenému datu nastavit všem novým 
i stávajícím účastníkům bez ohledu na 
jejich předchozí roamingový tarif.

Účastníci mají v případě, že ho 
poskytovatel nabízí, právo zvolit si 
alternativní roamingový tarif odlišný 
od tarifu regulovaného (např. pokud 
roamingové služby využívají častěji 
mimo země EU). Zvolí-li účastníci pře-
vedení z regulovaného tarifu na tarif 
alternativní, toto převedení proběhne 
do jednoho pracovního dne od přijetí 
žádosti, je bezplatné a nesmí zahrnovat 
žádné podmínky ani omezení týkající se 
jiných prvků účastnické smlouvy, než je 
roaming. Poskytovatel roamingu je také 
povinen informovat účastníky, kteří 
si zvolili alternativní roamingový tarif 
o povaze roamingových výhod, o něž 
touto volbou přicházejí.

ČTÚ tedy doporučuje všem účast-
níkům, kteří po 15. 6. 2017 využili roa-
mingových služeb, aby si ověřili, jaký 
tarif jim byl poskytovatelem roamingu 
po uvedeném datu nastaven a jaká cena 
jim byla účtována. Tuto informaci by 
měli nalézt ve svém vyúčtování.

V případě, že by účastníci měli 
za to, že jim byl nastaven nesprávný 
roamingový tarif a podle něho účto-
vána nesprávná cena, mají právo tuto 
skutečnost u operátora nejpozději 
ve lhůtě 2 měsíců od dodání vyúčtová-
ní reklamovat. Poskytovatel je povinen 
reklamaci vyřídit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode 
dne doručení reklamace. Nevyhoví-
li poskytovatel podané reklamaci, je 
účastník oprávněn podat u ČTÚ návrh 
na zahájení řízení o námitce proti 
vyřízení reklamace, a to nejpozději 
do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení 
reklamace nebo marného uplynutí 
lhůty pro její vyřízení.
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S P R Á V A  R Á D I O V É H O  S P E K T R A

AUKCE KMITOČTŮ 3,7 GHZ

Dne 29. srpna provedl ČTÚ podle 
kap. 7 Aukčního řádu rozdělení rádio-
vých kmitočtů v kmitočtovém pásmu 
3600–3800 MHz vítězům aukce s vy-
užitím formy losování. Kmitočtové 
úseky byly rozděleny takto:

Nordic Telecom 5G a.s.
3720–3760 MHz a 3760 – 3800 MHz
O2 Czech Republic a.s.

3680–3720 MHz
PODA a.s.

3640–3680 MHz
Vodafone Czech Republic a.s.

3600–3640 MHz

Tím byla ukončena aukce 
jakožto součást výběrového řízení 
za účelem udělení práv k využívání 
rádiových kmitočtů pro zajištění 
sítí elektronických komunikací 
v kmitočtovém pásmu 3600–3800 
MHz. Na základě doporučení 
výběrové komise rozhodne předseda 
Rady ČTÚ o vyřazení neúspěšných 
účastníků aukce. Následně ČTÚ 
vyzve úspěšné žadatele k zaplacení 
ceny za kmitočty. Po její úhradě 
rozhodne předseda Rady ČTÚ 
o udělení příslušných přídělů 
rádiových kmitočtů, čímž bude 
výběrové řízení ukončeno.

VŠEOBECNÉ OPRÁVNĚNÍ

Rada ČTÚ schválila 18. srpna vše-
obecné oprávnění č. VO-R/23/08.2017-6 
k využívání rádiových kmitočtů a k pro-
vozování zařízení pevné služby v kmi-
točtových pásmech 71–76 GHz a 81–86 
GHz. Důvodem pro vydání tohoto 
všeobecného oprávnění, které nahrazuje 
dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-
R/23/09.2013-5, je zejména umožnění 
efektivnějšího využití části kmitočtových 
pásem 71–76 GHz a 81–86 GHz, změna 
tržních požadavků a změna normy ČSN 
ETSI EN 302 217-3 na verzi V2.2.1 
v roce 2014. Všeobecné oprávnění nabý-
vá účinnosti 1. října 2017.
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