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ČTÚ provedl kontrolu dodávání listovních
se již nebude moci příliš lišit od rychlosti
zásilek, celkem zkontroloval 38 dodejen. Str. 4 skutečně dosahované. Více na str. 5

Předsedkyně Rady ČTÚ Mgr. Ing. Hana Továrková poprvé vystoupila na půdě Senátu ČR v rámci veřejného slyšení konaného 3. 9.
na téma „Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?“ Ve svém vystoupení shrnula roli ČTÚ v oblasti poštovních služeb, vývoj
na trhu, trendy v základních službách a budoucí přezkum jejich poskytování, který Úřad bude provádět. Foto: Kancelář Senátu PČR.
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Konference KKTS Plzeň 2020

Projekt 5G chytrých měst pokračuje

Soud odmítl zastavení aukce

24. 9. se uskuteční konference KKTS
Plzeň 2020, na které nebudou chybět
zástupci ČTÚ. Nová předsedkyně Rady
Mgr. Ing. Hana Továrková představí záměry ČTÚ v usnadění výstavby sítí, podá
zprávu o časovém plánu aukce 5G kmitočtů, informuje o novinkách v ochraně
spotřebitele či o vyřazení rodného čísla
jako jednoznačného identifikátoru z výjimek pro používání podle ZEK. V dalším
z panelů zástupci ČTÚ představí změny
všeobecného oprávnění, které pomohou
spotřebitelům lépe se orientovat v definicích kvality služeb.

Dne 21. 9. se v Ústí nad Labem sešel řídící výbor nedávno vzniklé aliance 5G.
Zástupci výboru se setkali s představiteli
města a diskutovali o jeho inovačním rozvoji, přípravě na budoucí výzvy a způsoby zapojení do projektu „Podpora 5G sítí
v oblasti Smart Cities“, který je financován
v rámci Operačního programu Technická
pomoc. Díky tomuto projektu se pětice
měst Plzeň, Bílina, Karlovy Vary, Jeseník
a Ústí nad Labem, z nichž každé vstoupilo
do projektu s různým inovativním záměrem v oblasti Smart Cities, stane prvními
„chytrými městy“ v Česku.

Městský soud v Praze nevyhověl návrhu
společnosti T-Mobile. Ta se domáhala vydání předběžného opatření s cílem
zastavit proces výběrového řízení. Soud
neuznal argumenty T-Mobile proti podmínkám vyhlášení výběrového řízení,
a specificky proti podmínkám národního roamingu, jako prokazující narušení
hospodářské soutěže. Soud také odmítl
pro nepřípustnost žalobu společnosti O2
na ochranu před nezákonným zásahem
správního orgánu, včetně návrhu na
předběžné opatření. O2 označovala podmínky vyhlášení aukce za nezákonné.

V E Ř E J N É S LY Š E N Í V S E N ÁT U K P O Š T O V N Í M S L U Ž B Á M

Role státu a jeho požadavky
na poštovní služby

ČTÚ je znám především jako regulátor v oblasti
elektronických komunikací. Nesmíme ale zapomínat ani na
jeho působnost v oblasti poštovních služeb, která je jasně
vymezena zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a jeho prováděcími předpisy.
Česká pošta, s.p. je státní podnik
aktivní v celé řadě oblastí služeb pro
stát (datové schránky, výplata důchodů, CzechPoint apod.); v působnosti
ČTÚ je však výhradně segment poštovních služeb, kde působí kromě držitele poštovní licence i další provozovatelé poštovních služeb, přičemž
ČTÚ nemůže konat v širším rozsahu, než mu umožňuje
zákon. Nejvýrazněji
se Úřad podle zákona
o poštovních službách
angažuje v segmentu
tzv. základních služeb
(§ 3 zákona o poštovních službách), jakými jsou konkrétně
zejména služby pod
obchodním označením obyčejná zásilka,
doporučená zásilka,
obyčejný balík, cenný
balík nebo poštovní
poukazy.
Z hlediska vývoje
na poštovním trhu
klesá objem přepravených
listovních
zásilek v důsledku
rozvoje nových forem
komunikace a digitalizace. Naopak vzrůstá poptávka po
využívání služeb dodání balíků souvisejících s rozvojem e-commerce.
V rámci poskytování těchto služeb
se ve stále větším měřítku prosazují
nové způsoby a postupy při dodávání, např. balíkomaty nebo vydávání
na kód. Pozornost provozovatelů
se tak zaměřuje nejen tradičně na
odesílatele, ale nově i na adresáty,
jejichž potřebám se nabídka služeb
přizpůsobuje. Obdobně se i ČTÚ
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v rámci ochrany spotřebitele, na níž
klade důraz, zabývá právy odesílatele
i adresáta. ČTÚ se v rámci přezkumu, zda a v jakém rozsahu je potřeba
ukládat poštovní povinnost, zaměří
nejen na dostupnost obdobných služeb, ale i na vývojové trendy na trhu
i v oblasti poptávky.

Zákon o poštovních službách
transponující tzv. poštovní směrnici
stanoví, že zmíněné základní služby musejí být dostupné všem uživatelům ve stanovené kvalitě a na
celém území státu. Pokud nejsou
poskytovány na komerčním základě,
musí stát zajistit jejich poskytování
uložením povinnosti. Držitel poštovní licence, kterému je uložena
povinnost tyto služby poskytovat za
stanovených podmínek, má právo na

úhradu tzv. čistých nákladů. Úhrada
čistých nákladů představuje veřejnou
podporu, která podléhá notifikaci
k Evropské komisi, pokud jejich výše
přesahuje 15 mil. EUR, což je i případ ČR.
S ohledem na trvalý pokles objemu
poskytovaných služeb se stává aktuální otázka dlouhodobé udržitelnosti
konceptu univerzální služby, která
by měla i nadále představovat určitou
záchrannou síť zajišťující dostupnost
základních služeb v nezbytně nutném
rozsahu.
ČTÚ plánuje na konci tohoto roku
zahájit přezkum úrovně
kvality a způsobu poskytování a zajišťování
základních služeb. Bude
zjišťovat potřeby a zájem občanů o základní
služby a zda jsou tyto
služby poskytovány na
komerčním
základě.
Případná povinnost se
následně ukládá na období 2023–2027 formou
otevřeného výběrového
řízení, které je plánované na rok 2022. Do tohoto výběrového řízení
se bude moci přihlásit
kterýkoli z provozovatelů poštovních služeb
(ČTÚ jich v současné
chvíli eviduje 37). Není
přitom nezbytně nutné, aby byla povinnost
uložena pouze jednomu
provozovateli.
Na evropské úrovni současně
probíhají debaty o potřebě revize
poštovní směrnice, týkající se i povinnosti zajištění univerzální služby.
Evropská komise si nechala vypracovat studii o poštovním sektoru, kterou využije při hodnocení aplikace
stávající směrnice z roku 2008 a vezme v úvahu potřebu její modernizace
vzhledem k rozvoji technologií, digitalizace, e-commerce apod.

POŠTOVNÍ SLUŽBY

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA
Žádost o úhradu čistých nákladů z poskytování základních služeb za rok 2019
Dne 28. srpna 2020 podala společnost Česká pošta, s.p. žádost o úhradu čistých
nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž za rok 2019 v maximální
možné výši 1 500 000 000 Kč. Celkové čisté náklady za rok 2019 Česká pošta, s.p.
vyčíslila ve výši 2 834 387 630 Kč. Čisté náklady na pobočkovou síť byly vyčísleny
ve výši 1 531 507 597 Kč, na doručovací síť ve výši 1 315 492 085 Kč a čisté náklady na podpůrné procesy vyvolané povinností poskytovat základní služby byly
vyčísleny ve výši 25 869 243 Kč. Nehmotné a tržní výhody byly stanoveny ve výši
89 520 368 Kč a náklady kapitálu ve výši 51 039 074 Kč. Ke dni podání žádosti
bylo zahájeno správní řízení, ve kterém bude Úřad ověřovat správnost a úplnost
všech předložených podkladů. Dále bude ověřovat soulad výpočtu se zákonem
o poštovních službách a s vyhláškou č. 466/2012 Sb. Podle zákona o poštovních službách bude úhrada
ověřené výše čistých nákladů za rok 2019 provedena ze státního rozpočtu, a to maximálně ve výši 1 500 000
000 Kč. Proplacení úhrady je vázáno na schválení kompenzací čistých nákladů pro období let 2018 až 2022
Evropskou komisí.



A N A LÝ Z Y T R H Ů

Trh č. 3a – velkoobchodní služby s místním přístupem
poskytovaným v pevném místě, trh č. 3b – velkoobchodní
služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě
pro výrobky pro širokou spotřebu a trh č. 4 – velkoobchodní
služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném
místě
ČTÚ oznámil sdělením ze dne 1. září 2020, že v rámci pátého
kola analýz relevantních trhů zahajuje přezkum analýzy trhu č. 3a
– velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem
poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu
a trhu č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem
poskytovaným v pevném místě. Přezkum bude proveden podle
platného opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2015-2, v platném
znění. V průběhu provádění analýz ČTÚ zohlední očekávané nové
doporučení Evropské komise o relevantních trzích.

CENY SLUŽEB

CENOVÉ KALKULAČKY
ČTÚ koncem srpna 2020 dokončil proces akreditace cenové kalkulačky Tarifomat a prodloužil této kalkulačce platnost
akreditace o další rok. Cenová
kalkulačka Tarifomat srovnává
ceny mobilních služeb (volání,
SMS a data). Seznam aktuálně
akreditovaných cenových kalkulaček je zveřejněn na webových stránkách ČTÚ.
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ČTÚ NA STRANĚ SPOTŘEBITELE

ČTÚ v srpnu zkontroloval...
…dodržování podmínek
všeobecného oprávnění č. VOR/12/12.2019-10 k využívání
rádiových kmitočtů a provozování
přístrojů pro širokopásmový
přenos dat v pásmech 2,4 GHz až
71 GHz

ČTÚ provedl celkem 32 kontrol.
Ve 30 případech byly zjištěny závady,
zejména působení škodlivé interference stanicím přednostních radiokomunikačních služeb (meteorologických
radarů) a využívání indoor kmitočtů
vně budovy, které byly řešeny výzvou
k odstranění zjištěných nedostatků
a následně budou řešeny ve správních
řízeních.

…dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání
kmitočtů

byla provedena jedna kontrola
dodržování podmínek IO k využívání
kmitočtů, při níž byl zjištěn provoz
rozhlasového vysílače v rozporu s podmínkami individuálního oprávnění.
Případ byl předán ke správnímu řízení.

…využívání rádiových kmitočtů bez
oprávnění
ČTÚ provedl celkem 13 kontrol
zaměřených na využívání kmitočtů
bez oprávnění. Ve 12 případech bylo
zjištěno využívání kmitočtů bez individuálního oprávnění; případy byly
předány k řešení ve správním řízení.

… zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,
poskytování služeb elektronických
komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb
ČTÚ v srpnu ukončil celkem
111 šetření, z toho 85 případů
rušení televizního příjmu (a z toho 77
případů rušení příjmu DVB-T2), šest
případů rušení veřejných mobilních
komunikačních sítí GSM, UMTS
a LTE, tři případy rušení meteorologického radaru, devět případů rušení
satelitního a rozhlasového příjmu
a osm případů rušení různých zařízení
(přijímač pultu PCO, měřicí vědecké
zařízení, wifi stanice, zařízení krátkého dosahu apod.). Zdrojem rušení
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příjmu DTT (DVB-T a DVB-T2)
byla v jednom případě základnová
stanice LTE. Výsledkem šetření 77
stížností na špatný příjem DVB-T2
byla v 54 případech závada zařízení
diváka, ve čtyřech případech se jednalo
o vliv zastínění, odrazů nebo příjem
v nepokryté oblasti, ve 12 případech
rušení ustalo nebo mělo sporadický
výskyt. Šest hlášení na rušení stornovali jejich podavatelé během šetření
rušení a v jednom případě šlo o rušení
základnovou stanicí LTE.

… zkušební provoz základnových
stanic LTE v pásmu 800 MHz

K 31. 8. 2020 bylo ve zkušebním
provozu 238 základnových stanic,
v trvalém provozu pak 16 905 stanic.
V srpnu bylo přijato 105 hlášení na
rušení a ukončeno bylo šetření 85
případů rušení televizního příjmu,
přičemž v jednom případě byla
zjištěna jako zdroj rušení příjmu
DTT (DVB-T a DVB-T2) BTS
LTE v pásmu 800 MHz. Závady
přijímacího zařízení televizních diváků
byly zjištěny v 58 případech, v 15
případech rušení ustalo nebo mělo
sporadický výskyt. V pěti případech se
jednalo o vliv zastínění, odrazů nebo
příjem v nepokryté oblasti. Šest hlášení
na rušení stornovali jejich podavatelé
během šetření rušení.

… spolupráce ČTÚ s Českou
obchodní inspekcí

Při kontrole se zaměřením na
dodržování VO-R/15/08.2005-27
k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení pro dálkové
ovládání modelů u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových
zařízení byly v Brně zjištěny nedostatky u prodejce bezdrátového modelu
auta na dálkové ovládání. Zjištěnou
závadu řeší ve své kompetenci ČOI.

… kontrola dodávání poštovních
zásilek

V srpnu provedl ČTÚ v souvislosti
se zavedením prioritní (D+1) a ekonomické přepravy listovních zásilek
ze strany České pošty, s.p. kontroly

3 438

počet v srpnu vydaných rozhodnutí ve věci, z toho 3 424 rozhodnutí se týkalo sporu o peněžité
plnění (zaplacení ceny za služby)

1 676

počet v srpnu zahájených správních
řízení, týkajících se účastnických
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost a účastníkem. Jde
o spory o peněžitá plnění a námitky
proti vyřízení reklamace.

jejich dodávání, zaměřené především
na kontrolu povinnosti umožnit každý
pracovní den alespoň jedno dodání na
adresu každé fyzické nebo právnické
osoby. Celkem bylo zkontrolováno 38
dodejen České pošty, s.p. v rámci celé
České republiky. Zjištěné nedostatky
budou řešeny v navazujícím správním
řízení.

SÍŤOVÁ NEUTRALITA
ČTÚ vydal dne 20. 8. 2020
novelizované znění všeobecného oprávnění č. VOS/1/08.2020-9, ve kterém
byly nově upraveny podmínky
pro definování rychlostí a jejich odchylek v rámci nabídky
a smluvních ujednání služeb
přístupu k síti internet. Dále
dne 28. srpna 2020 zveřejnil
ČTÚ na svých webových stránkách dodatek k „Vyjádření
Českého telekomunikačního
úřadu k vybraným otázkám
přístupu k otevřenému internetu a evropským pravidlům
síťové neutrality“. Detailněji se
této problematice věnuje článek na následující stránce.

ČTÚ NA STRANĚ SPOTŘEBITELE

Skutečný výkon služby se již nebude moci
tak výrazně lišit od toho, co je inzerováno
ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění,
podle kterého musí být rychlostní parametry služeb
internetového připojení odvozovány od inzerované
rychlosti. Uživatelé tím získají lepší přehled o tom, co
mohou od nabízené služby skutečně očekávat.
Český telekomunikační úřad
vydal dne 20. 8. 2020 novelizované znění všeobecného oprávnění
č. VO-S/1/08.2020-9, kterým se
stanoví podmínky k poskytování
služeb elektronických komunikací. Jde o reakci na dlouhodobé
průběžné monitorování situace
na trhu při uplatňování pravidel
síťové neutrality v ČR, na aktualizaci pokynů BEREC k uplatňování těchto pravidel z června
2020, i na zkušenosti z kontrolní
činnosti.
Hlavní změnou jsou přesnější a konkrétnější požadavky na
způsob stanovování jednotlivých
rychlostních parametrů u služeb
přístupu k internetu, poskytovaných jak v pevném místě, tak
jako mobilní služby. Jednotlivé
parametry, které poskytovatelé
musejí uvádět ve svých smlouvách, dosud nemusely být vzájemně provázány a hodnoty
minimálních i běžně dostupných
rychlostí tak mohly být stanovovány i jako podstatně nižší
oproti rychlostem maximálním
a inzerovaným. Skutečný výkon
služby pak mohl být i výrazně
nižší, než jaký byl inzerován,
a přesto nemusel být v rozporu
s obsahem smlouvy. Uživatel
pak neměl nárok reklamovat nedostatečnou kvalitu služby.
Nově budou muset být závazné rychlostní parametry
povinně odvozovány od inzerované rychlosti: u služby přístupu
k internetu v pevném místě ne-

smí být běžně dostupná rychlost
ve smlouvě stanovena jako nižší
než 60 % inzerované rychlosti,
a minimální rychlost jako nižší
než 30 % inzerované rychlosti.
Sama inzerovaná rychlost pak
nesmí být vyšší než rychlost
maximální. Velkou trvající odchylkou bude pokles skutečně
dosahované rychlosti pod stanovenou hodnotu běžně dostupné
rychlosti souvisle po dobu delší
než 70 minut. Velkou opakující se odchylkou pak alespoň tři
poklesy nejméně na 3,5 minuty
v časovém úseku 90 minut.

U služby mobilního přístupu
k internetu bude velkou trvající
odchylkou pokles skutečně dosahované rychlosti pod 25 % inzerované rychlosti v intervalu delším než
40 minut. Velkou opakující se odchylkou pak pokles pod 25 % inzerované rychlosti po dobu nejméně
2 minut v časovém úseku 60 minut.
Při rozlišování mezi službou
mobilní a službou poskytovanou
v pevném místě bude Úřad vycházet z toho, jaký charakter služby
deklaruje její poskytovatel: službu,
u které nebude poskytovatel omezovat možnost jejího využití za
pohybu, bude chápat jako službu
mobilní. Naopak v případě, že poskytovatel omezí dostupnost služby
za pohybu, případně naváže její
odběr na jedno či více konkrétních
adresních míst, se bude z pohledu
Úřadu jednat o službu poskytovanou v pevném místě.

MODELOVÝ PŘÍKLAD
Bude-li poskytovatel nabízet službu přístupu k internetu v pevném místě s inzerovanou rychlostí 100 Mb/s, pak hodnota
běžně dostupné rychlosti bude muset být ve smlouvě stanovena na konkrétní hodnotu vyšší nebo rovnou 60 Mb/s, a minimální rychlost na hodnotu vyšší nebo rovnou 30 Mbit/s.
Jako příklad předpokládejme, že v konkrétní smlouvě (na službu s inzerovanou rychlostí 100 Mbit/s) je běžně dostupná rychlost stanovena na 80 Mbit/s a minimální rychlost na 50 Mbit/s.
Velkou trvající odchylkou, zakládající možnost reklamovat nedostatečnou kvalitu služby, by pak byl pokles skutečně dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s souvisle po dobu delší než
70 minut. Velkou opakující se odchylkou by byl pokles skutečně
dosahované rychlosti pod 80 Mbit/s třikrát, vždy po dobu nejméně 3,5 minuty, v časovém úseku 90 minut. Jakýkoli pokles
skutečně dosahované rychlosti pod 50 Mbit/s (tj. pod stanovenou hodnotu minimální rychlosti) by pak byl výpadkem služby.
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SPORY PODLE § 127 ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH
A PODLE § 34 ZÁKONA O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH

SPORY MEZI PODNIKATELI V ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH A POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH
Účastníci

Rozhodnutí

1. NEW TELEKOM, spol. s r. o.
2. T-Mobile Czech Republic a. s.

ČTÚ-10 154/2020-606/VII.vyř

Spor o povinnost odpůrce uznat reklamaci faktury za mezinárodní provoz do destinace
Chorvatsko.
Poskytnuté služby elektronických komunikací měly být vyúčtovány v rozporu se
smlouvou o propojení fixních sítí a navrhovatel vyúčtování reklamoval s tím, že žádal
o vystavení dobropisu na částku, kterou považoval za neoprávněnou.
Věc byla podle § 43 odst. 1 písm. b) správního řádu odložena, neboť smluvní strany si
pro spory týkající se povinností k peněžitému plnění sjednaly platnou rozhodčí doložku.
Reklamace faktury spočívající v úsilí změnit peněžitou částku uvedenou v předmětné
faktuře je právním jednáním neoddělitelně spojeným s povinností k peněžitému plnění.
Důvodnost a oprávněnost reklamace pak přísluší rozhodnout rozhodčímu soudu coby předběžnou otázku.
Rozhodčí doložka představuje překážku řízení, kterou nelze vůlí pouze jedné ze stran překonat podáním návrhu
na rozhodnutí sporu podle § 127 zákona o elektronických komunikacích. Usnesení o odložení věci nabylo právní
moci dne 14. 7. 2020.
1. Cetin a. s.
2. smart cloud s.r.o.

ČTÚ-49 059/2019-606/IX.vyř
ČTÚ-33 416/2020-603

Spor o peněžité plnění s příslušenstvím za poskytnuté služby elektronických komunikací.
Návrhu na přiznání práva na zaplacení 12 dílčích pohledávek, vyúčtovaných jednotlivými měsíčními fakturami,
včetně smluvních úroků z prodlení bylo výrokem I. vyhověno.
Návrhu na přiznání práva na zaplacení paušálních nákladů, spojených s vymáháním 12 pohledávek, bylo
výrokem II. rovněž vyhověno.
Navrhovateli bylo výrokem III. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí nabylo právní moci
dne 3. 8. 2020. Lhůta k plnění byla ve všech výrocích stanovena na 7 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí,
tj. rozhodnutí je ode dne 11. 8. 2020 vykonatelné.
1. OVISION CZ, a. s.
2. Česká pošta, s.p.

ČTÚ-8 898/2020-606/X.vyř.
ČTÚ-35 266/2020-603

Spor o povinnost odpůrce uzavřít s navrhovatelem dodatek ke smlouvě o přístupu k poštovní infrastruktuře
odpůrce, kterým se mění ujednání o platnosti smlouvy do dne 31. 8. 2020 a o bankovní záruce.
Navrhovateli bylo ve výroku I. vyhověno co do jedné z alternativ návrhu na změnu doby platnosti smlouvy a co
do návrhu na doplnění ujednání o bankovní záruce. Odpůrci bylo uloženo uzavřít s navrhovatelem dodatek ke
smlouvě o přístupu. Tím se smlouva mění následovně: uzavírá se na dobu určitou do dne 31. 8. 2024, nejdéle
však po dobu, po kterou bude odpůrce držitelem poštovní licence ve smyslu § 21 zákona o poštovních službách.
Dále dodatek ukládá navrhovateli povinnost předložit do dne 30. 10. 2020 potvrzení o změně či doplnění
bankovní záruky tak, aby zajišťovala peněžité pohledávky odpůrce vznikající v souvislosti s plněním smlouvy do
dne 30. 10. 2024.
Druhá z alternativ návrhu, tj. uzavření dodatku ke smlouvě o přístupu, kterým se smlouva mění tak, že se uzavírá
na dobu určitou do dne 31. 8. 2024, byla výrokem II. zamítnuta.
Navrhovateli bylo výrokem III. přiznáno právo na náhradu nákladů řízení.
Rozhodnutí ve výroku I. nabylo právní moci dne 31. 7. 2020. Lhůta k plnění byla
stanovena na 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí, tj. rozhodnutí je ve výroku I.
ode dne 6. 8. 2020 vykonatelné.
Rozhodnutí ve výroku II. nabylo právní moci dne 10. 7. 2020. Rozhodnutí ve výroku III.
nabylo právní moci dne 31. 7. 2020. Lhůta k plnění byla stanovena na 15 dnů od nabytí
právní moci rozhodnutí, tj. rozhodnutí je ve výroku III. ode dne 18. 8. 2020 vykonatelné.
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TELEKOMUNIKAČNÍ REGULACE V EU

EVROPSKÁ KOMISE
V souladu se směrnicí 2018/1972,
kterou se stanoví evropský kodex
pro elektronické komunikace,
musí Evropská komise do 21. prosince 2020 vydat a poté pravidelně
přezkoumávat doporučení Komise
2014/710 o relevantních trzích
produktů a služeb. Toto doporučení stanoví seznam trhů potenciálně podléhajících regulaci, které
jsou vnitrostátní regulační orgány
povinny pravidelně analyzovat.
Doporučení je proto důležitým
regulačním a harmonizačním nástrojem, který pomáhá zaměřit regulační zásah na ty trhy, na nichž
přetrvává významné selhání trhu.

Evropská komise v zájmu transparentnosti zveřejnila dne 25. srpna
2020 návrh doporučení o relevantních trzích a jeho doprovodný vysvětlující dokument. K návrhu nyní
zpracovává své stanovisko sdružení
BEREC.
EK vyhlásila 8. září veřejnou
konzultaci ke stávající podobě
pravidel EU pro státní podporu výstavby širokopásmových
sítí. Cílem je zhodnotit, zda jsou
tato pravidla aktuální z hlediska
technologického vývoje na trhu
(tj. pokyny o státní podpoře širokopásmových sítí z roku 2013
a obecné nařízení o blokových
výjimkách (novelizováno v roce
2014). Příspěvky lze zasílat do
5. ledna 2021.

EU KALENDÁŘ
6. 7. –
27.9.

veřejné konzultace ke
třem dokumentům ERGP
– Pracovní program na
rok 2021, Zpráva o definicích v poštovním sektoru
a Zpráva o hlavních spotřebitelských problémech
veřejná konzultace ke
směrnici NIS

7. 7. –
2. 10.
13. 7. –
9. 11.

veřejná konzultace ke
směrnici o poštovních
službách
veřejná konzultace k doporučení o nediskriminaci
a doporučení o NGA

16. 7. –
7. 10.
24. 7. –
2. 10.

veřejná konzultace k evropské digitální identitě

25. 8. –
22. 9.

veřejná konzultace k návrhu nařízení EK v přenesené
pravomoci stanovující jednotnou maximální sazbu za
ukončení volání v mobilní
a pevné síti napříč EU

1. 7. –
15.10.

veřejná konzultace k na
řízení o službách přeshraničního dodávání balíků

SPRÁVA RÁDIOVÉHO SPEKTRA

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ DVB-T/
DVB-T2
V souladu s Technickým plánem
přechodu na DVB-T2 pokračovalo
v srpnu vypínání vysílačů vysílacích
sítí č. 1, 2 a 3 (DVB-T) a přechodových
vysílacích sítí č. 11 a 12 (DVB-T2).
V návaznosti na toto vypínání byly
současně spuštěny vysílače vysílacích
sítí č. 21, 22 a 23 (DVB-T2), které
technicky provozuje subjekt České
Radiokomunikace a. s.
Rovněž pokračovalo vypínání vysílačů vysílací sítě č. 4 (DVB-T), přechodové vysílací sítě č. 13 (DVB-T2)
a s tím spojené postupné uvádění
vysílačů do provozu, konkrétně vysílačů vysílací sítě č. 24 (DVB-T2)
provozovatele Digital Broadcasting
s. r. o.

Dne 20. srpna 2020 bylo přerušeno vysílání programu Šlágr 2 v přechodové síti č. 12, vysílací síti č. 22
a 23 a v regionální síti č. 8. Vysílání
tohoto programu bylo přerušeno na
dobu neurčitou.
Dne 28. srpna 2020 bylo přerušeno vysílání programu Šlágr TV také
ve vysílací síti č. 3, přechodové síti
č. 12 a 22 a vysílací síti č. 23. Vysílání
tohoto programu je nyní možno
sledovat v multiplexech MUX24
(DVB-T2), PS13 (DVB-T2) a RS7
(DVB-T).

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ DAB
Ve dnech 27.–29. srpna provedla
společnost České Radiokomunikace a. s.

testování SFN sítě T-DAB vysíláním
pro Český rozhlas z lokalit Valašské
Meziříčí, Jeseník, Jihlava – Javořice,
Třinec – Javorový vrch, Znojmo –
Kuchařovice na Moravě, Liberec,
Pardubice, Sušice, Votice a Příbram.
ČTÚ aktualizoval podobu mapového portálu, na kterém se můžete
mimo jiné podívat, jak je vaše ulice
nebo obec pokrytá digitálním rozhlasovým vysíláním.

ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ VKV
Dne 18. srpna ukončila společnost
Media Bohemia a. s. vysílání programu
Hitrádio Černá Hora na kmitočtu 87,6
z lokalit Broumov, Trutnov, Náchod,
Mladá Boleslav a Jičín.
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