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k informacím 
 

 

I. 

Český telekomunikační úřad (dále též jen „Úřad“ či „ČTÚ“) obdržel dne 23. 6. 2022 žádost 
pana 
(dále jen „žadatel“), o poskytnutí následujících informací: „Co když mám neomezené volání a 
SMS do všech sítí? Můžu je používat i v EU? Chci volat a datovat všude ve světě, jak je to s 
mým roamingem? Co když mám v tarifu/balíčku volné nebo neomezené minuty nebo SMS 
na čísla značky T-Mobile? Můžu je využít i v EU? Chci datovat na dovolené stejně jako 
doma, jak je to s mými daty v zahraničí? Co když mi v zahraničí data dojdou? AT&T vypnulo 
síť 3G a proto mi nefunguje volání a SMS. Co mám dělat, abych se v USA dovolal/a? Mohu 
5G využívat i v zahraničí? Jaký je rozdíl mezi voláním v roamingu a Mezinárodními hovory? 
Jsem v zahraničí. Kolik platí ti, co mi volají z Česka? Můžete mi vysvětlit, co je volání na 
Barevné linky? Uplatňují se volné jednotky na placené Barevné linky? Dovolám se na 
Barevné linky i ze zahraničí? Co to vlastně jsou barevné linky a kdo je stanovil? í vyhláška č. 
117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle ní jsou 
přístupové kódy (první trojčíslí telefonních čísel) a jejich využití následující: Jaké jsou 
ceny/min/Kč vč. DPH u těchto čísel u čísel začínajících 900, 906 a 909. Domníváte se, že za 
volání na telefonní číslo začínající osmičkou neplatíte? A hovor na číslo začínající devítkou 
je naopak „nehorázně drahý“? Ne vždy tomu tak je. Víte, že existuje číslo, na které se v tísni 
dovoláte z každého telefonu i bez SIM karty?“ 

ČTÚ, odbor pro jihomoravskou oblast rozhodnutím ze dne 30. 6. 2022, čj. ČTÚ-30 224/2022-
637/I. vyř. - PáM žádost žadatele o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím ze dne 23. 6. 2022 odmítl s odkazem na důvod vyplývající z § 2 odst. 4 tohoto 
zákona, dle něhož povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí 
rozhodnutí a vytváření nových informací. Správní orgán vycházel z toho, že žadatel požaduje 
informace, které se sice pojmově vztahují k působnosti Úřadu, avšak neexistují v žadatelem 
poptávaném stavu. Ve snaze žadateli vyhovět proto připojil odkazy na webové stránky, na 
nichž jsou některá žadatelem nadnesená témata obecně zpracovaná. Citované rozhodnutí 
žadatel napadl rozkladem. 

Po posouzení předmětné věci správní orgán II. stupně vydal rozhodnutí ze dne 20. 7. 2022, 
č. j. Čj. ČTÚ-32 380/2022-603, kterým napadené rozhodnutí zrušil, neboť v něm spatřoval 
vnitřní rozpor, pro který rozhodnutí označil za nepřezkoumatelné. Současně ve smyslu § 16 
odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím nerozhodl o povinnosti povinného 
subjektu požadovanou informaci poskytnout.  
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II. 

Vzhledem k tomu, že žadatel nebyl spokojen s pouhými odkazy na internetové stránky, které 
v obecné podobě obsahují odpovědi na žadatelovy otázky, vyloučil správní orgán v 
následném zpracování žádosti postup podle § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a rozhodl se (s ohledem na závěry vyjádřené v druhostupňovém rozhodnutí) 
poskytnout informace z již dříve poskytnutých odkazů přímým způsobem. Současně správní 
orgán nepřistoupil k výzvě žadatele, aby žádost doplnil a vysvětlil, zda se uvedeným textem 
skutečně domáhá poskytnutí konkrétní informace, a pokud ano, pak jaké, neboť bylo 
zjištěno, že část položených otázek se zcela shoduje s otázkami zveřejněnými v sekci 
„Informace, které by vás mohly ještě zajímat“ na internetových stránkách obchodní 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.1, a část otázek se shoduje s úvodním textem 
letáku Českého telekomunikačního úřadu2, nebylo tedy pochyb, jaké otázky (a s jakým 
úmyslem) žadatel pokládá. S ohledem na žadatelem zvolený režim zákona o svobodném 
přístupu k informacím Český telekomunikační úřad poskytl informace, které k výše citovaným 
otázkám v minulosti zpracoval.    

1. K otázce žadatele: „Co když mám neomezené volání a SMS do všech sítí? Můžu je 
používat i v EU? Chci volat a datovat všude ve světě, jak je to s mým roamingem? Co 
když mám v tarifu/balíčku volné nebo neomezené minuty nebo SMS na čísla značky 
T-Mobile? Můžu je využít i v EU? Chci datovat na dovolené stejně jako doma, jak je 
to s mými daty v zahraničí? Co když mi v zahraničí data dojdou? Jaký je rozdíl mezi 
voláním v roamingu a Mezinárodními hovory? Jsem v zahraničí. Kolik platí ti, co mi 
volají z Česka?“ 

Na adrese https://www.ctu.cz/mam-problem-s-roamingem-mezinarodnim-volanim Český 
telekomunikační úřad k uvedeným otázkám poskytuje následující informace: „Lidé 
telefonující v roamingu ze zemí Evropské unie a států Norska, Islandu a Lichtenštejnska 
mohou využívat datových služeb, posílat SMS zprávy a volat domů nebo do jiných členských 
států za stejné ceny jako v domovské síti (princip roam like at home), a to za předpokladu, 
že této výhody nebudou zneužívat. (…) Naopak na volání a posílání SMS do zahraničí, kdy 
SIM karta je přihlášena do domácí sítě a volané číslo patří operátorovi z ciziny, ať se v danou 
chvíli nachází kdekoliv, regulace mezinárodního roamingu nedopadá.“ 

Princip roam like at home je blíže popsán v Monitorovací zprávě ČTÚ č. 9 z roku 2017 
dostupné na pod odkazem https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-
zprava-c.9/2017/obrazky/mz-2017-09.pdf.  Český telekomunikační úřad zde prezentuje 
následující informace: „…Jedná se o tzv. režim RLAH („Roam like at home“), kdy účastníci 
využívají roamingové 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 převedení 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.“ 

V Monitorovací zprávě ČTÚ č. 8 z roku 2018 Český telekomunikační úřad uveřejnil informace 
týkající se přímo rozdílu mezi roamingem a mezinárodním voláním. Informace je k nalezení 
pod odkazem https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-
c.8/2018/obrazky/mz-2018-08.pdf v následujícím znění: „….Při roamingu uživatel české SIM 
karty nacházející se v zahraničí (ve členském státě EU) volá na českou SIM kartu nebo 

 
1 Roaming | Volání v zahraničí | T-Mobile - T-Mobile.cz 
2 barevne_linky.pdf (t-mobile.cz) 

https://www.ctu.cz/mam-problem-s-roamingem-mezinarodnim-volanim
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.9/2017/obrazky/mz-2017-09.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.9/2017/obrazky/mz-2017-09.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2018/obrazky/mz-2018-08.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.8/2018/obrazky/mz-2018-08.pdf
https://www.t-mobile.cz/roaming?p_auth=1wKDIWxK&p_p_id=roamingcallsportlet_WAR_socialintcallslandpageportlet_INSTANCE_5sTTBTm9WnBk&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_roamingcallsportlet_WAR_socialintcallslandpageportlet_INSTANCE_5sTTBTm9WnBk_country=%C5%98ecko&_roamingcallsportlet_WAR_socialintcallslandpageportlet_INSTANCE_5sTTBTm9WnBk_action=actionChangeStart
https://www.t-mobile.cz/dcpublic/barevne_linky.pdf
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na SIM kartu některého jiného unijního poskytovatele služeb elektronických komunikací. 
Za takovéto volání nejsou volajícímu účtovány poplatky za roaming a volající platí stejnou 
cenu jako by platil za volání doma. Pokud tedy český uživatel například tráví dovolenou 
v Chorvatsku a volá příbuzným do České republiky, nebo do předem zamluveného 
hotelu/penzionu jinde v Chorvatsku, například že se opozdí s příjezdem, jedná se 
o roamingové volání. Stejně tak se jedná o roamingové volání i v případě, kdy uživatel na 
dovolené v Chorvatsku volá např. svému známému ze Slovenska, na jeho slovenské 
telefonní číslo. Hodlá-li však uživatel české SIM karty aktuálně pobývající v České republice 
volat na unijní zahraniční telefonní číslo, a to bez ohledu na to, zda se volaný nachází 
na území České republiky, nebo jinde na území EU, jedná se o mezinárodní volání.“  

Další informace k roamingu a mezinárodnímu volání Český telekomunikační úřad zveřejnil 
v Monitorovací zprávě ČTÚ č. 5 z roku 2021 dostupné pod odkazem 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2021/obrazky/mz-
2021-05.pdf: „Roaming je obecně jakékoliv využívání mobilních služeb v zahraničí. 
Regulovaný roaming s principem „RLAH“ pak využijete, když jako držitel čísla spadajícího 
pod členskou zemi navštívíte některou zemi EU a voláte z navštívené sítě na jiné číslo 
členské země, nebo volání takto přijímáte. Tzn. když jste například na dovolené v zemi EU 
a voláte domů, na místní číslo nebo na číslo jiné členské země. Mezinárodní volání je takové 
volání, které využije zákazník ve své domácí síti, který zavolá na jakékoliv zahraniční číslo. 
I mezinárodní volání je regulováno, ale na jiném principu, a sice principu maximální ceny. 
Pro české zákazníky volající do zemí EU (+ Norska, Lichtenštejnska a na Island) to je od 15. 
5. 2021 nanejvýš cena 5,98 Kč vč DPH za minutu (viz infobox). Kde všude Princip „RLAH“ 
platí ve všech zemích EU (pozor na zrádné Švýcarsko, které sice v srdci Evropy leží, ale 
členem Unie není). Zatím jej také operátoři jako určitý benefit nabízejí ve Velké Británii, což 
se ale může kdykoliv změnit. Při cestování do Velké Británie je tedy třeba se informovat před 
cestou o účtování u svého operátora. Operátoři také princip „v roamingu jako doma“ uplatňují 
na Islandu, v Lichtenštejnsku či Norsku. Na co si dát pozor? A kde případně může „číhat“ 
zrada? Například v příhraničních oblastech poblíž hranice mezi členským a nečlenským 
státem. Telefon se připojí na nejsilnější síť, a to nemusí být ta domácí. Je třeba se před 
každým hovorem či užitím dat ujistit, že jsme připojeni k síti členské země. Pozor také na 
vodní a vzdušný prostor, i když jsme na území konkrétního státu, může se stát, že 
komunikace bude účtována podle některého mezinárodního ceníku. A konečně, jak jsme 
informovali v monitorovací zprávě z června roku 2019, princip RLAH se nesmí nadužívat a 
zneužívat. Operátor by měl teoreticky právo zasáhnout a doúčtovat poplatky např. tehdy, 
kdyby za určité období byly služby využívány více v zahraničí než v domovském státě. Proto 
pro dlouhodobé studijní nebo pracovní pobyty či pro dovolenou trvající výrazně delší dobu, 
než je standard, je vhodné pořídit si místní telefonní číslo.“ 

Výše zmíněnou Monitorovací zprávu ČTÚ č. 6 z roku 2019 lze nalézt pod odkazem 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2019/obrazky/mz-
2019-06.pdf. Zaměřena je především na limity roamingu: „Princip RLAH („roam like at 
home“) platí pouze za předpokladu, že nedochází k nadměrnému či trvalému využívání 
služeb v zahraničí (trvalý roaming). Vzhledem k blížící se turistické sezoně, ČTÚ upozorňuje 
spotřebitele, že volání v zahraničí za domácí ceny není možné využívat ve zcela 
neomezeném rozsahu. Již téměř dva roky mohou spotřebitelé na území členských států 
Evropské unie využívat v roamingu služeb elektronických komunikací za stejné ceny, 
za nichž využívají těchto služeb v rámci svých domácích tarifů. Operátoři uplatňují v této 
souvislosti tzv. politiku přiměřeného využívání, což lze chápat jako soubor závazných 
pravidel, podle nichž operátoři postupují při zjišťování, zda nejsou roamingové služby 
účastníkem zneužívány. Uvedená opatření se týkají těch zákazníků, kteří využívají roaming 
při pravidelných cestách mimo členský stát, v němž mají bydliště, případně jiné stálé vazby, 
přitom ale roamingových služeb na území cizího státu využívají ve větším rozsahu, než 
v domácí síti a v cizině také tráví více času. V rámci politiky přiměřeného využívání může 
operátor monitorovat a kontrolovat objem služeb využitých v roamingu za poslední 4 měsíce. 
Pokud zákazník v tomto období byl více v zahraničí než doma a využíval mobilních služeb 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2021/obrazky/mz-2021-05.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.5/2021/obrazky/mz-2021-05.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2019/obrazky/mz-2019-06.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.6/2019/obrazky/mz-2019-06.pdf
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častěji než doma, má operátor právo spotřebitele kontaktovat a požádat o vysvětlení situace, 
a to ve lhůtě 14 dnů. V případě, že ze strany účastníka dochází i nadále k nadměrnému či 
trvalému využívání roamingu, je operátor oprávněn nad rámec domácí ceny začít účtovat 
i roamingové poplatky. Jejich výše je však regulována a postupně se snižuje. Je také třeba 
mít na paměti, že operátoři mohou nabízet i alternativní roamingové tarify, na které se 
nevztahuje evropská regulace. Aktivaci těchto tarifů však musí vždy předcházet výslovná 
žádost účastníka (nemohou mu být nastaveny automaticky).“ 

V Monitorovací zprávě ČTÚ č. 1 z roku 2022 dostupné na adrese 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.1/2022/obrazky/mz-
2022-1.pdf, Český telekomunikační úřad věnuje také otázce datování: „Evropský parlament, 
Rada EU a Evropská komise se dohodly ohledně nového nařízení o roamingu (platnost toho 
stávajícího vyprší v červnu roku 2022). Nové nařízení prodlouží do roku 2032 stávající 
systém „Roam like at Home“ (V roamingu jako doma), kdy občanům nemohou být účtovány 
dodatečné příplatky za hovory nebo data čerpaná při cestování v rámci EU, resp. mohou být 
účtovány jen za velmi přísných podmínek. Nařízení má dále přinést i nové výhody. Návrh 
nového nařízení o roamingu z února 2021 vypracovaný Evropskou komisí byl projednáván 
členskými státy v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu a následně obě instituce, 
spolu s EK, hledaly přijatelný kompromis, na kterém by se shodly. K takové dohodě došlo na 
začátku prosince. Návrh nového nařízení obsahuje, kromě již zmíněného prodloužení 
povinnosti zdržet se účtování nepovolených příplatků za roaming, také úpravu cenových 
stropů pro velkoobchod a několik dalších nových pravidel, která mají zajistit výhody pro 
spotřebitele. Nově budou kladeny požadavky na poskytování služeb ve stejné kvalitě, jako v 
domovské síti a na lepší informovanost o přístupu k tísňové komunikaci bez ohledu na to, 
kde se v Evropě nacházejí. Zdůrazněn je požadavek na poskytování relevantních informací, 
a  to zejména těch, které mají spotřebitele upozornit na možné neočekávaně vysoké náklady 
za poskytovanou službu, např. za služby informačních linek apod. Tato pravidla mají vstoupit 
v platnost dne 1. července 2022. Největší diskuse mezi členskými státy EU se týkala 
velkoobchodních cenových stropů. Výsledek dohody je následující: Pro datové služby 
stanoví nové na_řízení tyto velkoobchodní stropy: • 2 EUR/GB v roce 2022 (prozatím je 
ovšem od 1. 1. 2022 plat_ný strop 2,5 EUR/GB, viz box níže) • 1,8 EUR/GB v roce 2023 • 
1,55 EUR/GB v roce 2024 • 1,3 EUR/GB v roce 2025 • 1,1 EUR/GB v roce 2026 • 1 EUR/GB 
od roku 2027 Pro hlasové služby: • 0,022 EUR/min v letech 2022–2024 • 0,019 EUR/min od 
roku 2025. Pro SMS: • 0,004 EUR/SMS v letech 2022–2024 • 0,003 EUR/SMS od roku 
2025.“ 

2. K otázce žadatele: „AT&T vypnulo síť 3G a proto mi nefunguje volání a SMS. Co 
mám dělat, abych se v USA dovolal/a?“ Mohu 5G využívat i v zahraničí?“  

Pokud jde o využívaní 5G v zahraničí, nebo vypnutí 3G sítě, nebylo žádné vyjádření 
Českého telekomunikačního úřadu dohledáno. Obecně platí, že pokud jde o fungování sítí 
v zahraničí, lze mezi dostupnými sítěmi volit „manuálně“ v nastavení v telefonu.  

3. K otázce žadatele: „Můžete mi vysvětlit, co je volání na Barevné linky? Uplatňují se 
volné jednotky na placené Barevné linky? Dovolám se na Barevné linky i ze 
zahraničí? Co to vlastně jsou barevné linky a kdo je stanovil? í vyhláška č. 117/2007 
Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací. Podle ní jsou 
přístupové kódy (první trojčíslí telefonních čísel) a jejich využití následující: Jaké jsou 
ceny/min/Kč vč. DPH u těchto čísel u čísel začínajících 900, 906 a 909. Domníváte 
se, že za volání na telefonní číslo začínající osmičkou neplatíte? A hovor na číslo 
začínající devítkou je naopak „nehorázně drahý“? Ne vždy tomu tak je. Víte, že 
existuje číslo, na které se v tísni dovoláte z každého telefonu i bez SIM karty?“ 

Jak je patrné z ofoceného obrázku letáčku, druhá polovina otázek žadatele je zcela totožná 
s otázkami otištěnými na přední straně letáku. Z obsahu textu letáku je tedy zřejmé, jaké 
informace Český telekomunikační úřad v dané oblasti poskytuje.  

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.1/2022/obrazky/mz-2022-1.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.1/2022/obrazky/mz-2022-1.pdf
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V Monitorovací zprávě ČTÚ č. 10 z roku 2020 dostupné na adrese 
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.10/2020/obrazky/mz-
2020-10.pdf Český telekomunikační úřad dále sděluje: „Telefonní hovory se mohou řádně 
prodražit, když si nedáme pozor. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně 

https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.10/2020/obrazky/mz-2020-10.pdf
https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/monitorovaci-zprava-c.10/2020/obrazky/mz-2020-10.pdf
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seznámili s cenou a způsobem účtování telefonního hovoru. A to zejména pokud se hodlají 
účastnit televizní soutěže po telefonu! Cena běžného telefonního hovoru se může značně 
lišit od ceny hovoru, který směřuje na tzv. barevné linky. Zpozornět by spotřebitelé měli 
zejména u žluté a duhové kategorie. Tyto linky začínají číslicí 9 a jsou tzv. službou 
s vyjádřenou cenou – což znamená, že je z daného telefonního čísla možno zjistit, kolik bude 
minuta telefonního hovoru stát. Pro tuto kategorii platí ceny citelně vyšší, než u ostatních 
barevných linek či běžných hovorů, a proto by měli být spotřebitelé obezřetní a cenu hovoru 
si předem spočítat. Měli by také vzít v úvahu fakt, že za každý jednotlivý hovor, byť 
sebekratší, je účtována minutová sazba podle způsobu tarifikace (pro tuto kategorii nejčastěji 
60+60, tedy po celých minutách za každou, byť jen započatou minutu), případně plná cena 
za spojení, viz tabulka. ČTÚ v nedávné době zaznamenal případ spotřebitelky, která stihla 
během jedné minuty uskutečnit několik volání do televizní soutěže na linku s vyjádřenou 
cenou – poté, co nebyla přepojena do televizního studia, hovor ukončila a ihned uskutečnila 
volání další. Za jednu reálnou minutu času tak uskutečnila několik telefonních hovorů, 
přičemž vždy došlo k zaúčtování nově započaté minuty volání – místo zpoplatnění cenou za 
jednu minutu souvislého hovoru tak bylo každé nově navázané spojení účtováno zvlášť. Účet 
za účast ve třech hodinových televizních soutěžích se tak bohužel pro tuto spotřebitelku 
vyšplhal na několik desítek tisíc Kč! Zde je tedy potřeba zdůraznit četnost uskutečněných 
telefonátů, neboť především ta zapříčinila astronomickou výši telefonního účtu. ČTÚ 
spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování 
telefonních hovorů, a prostudovali si podmínky účasti v televizní soutěži, včetně 
pravděpodobnosti případné výhry.“  

Další informace pak lze shlédnout ve vzdělávacím videu veřejně dostupném na veřejně 
přístupné adrese https://akademie.ctu.cz/barevne-linky. 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Vlach 
ředitel odboru pro jihomoravskou oblast 
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