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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

ČTÚ zaznamenal případy, kdy ani řádně zaslanou a prokazatelně 
doručenou výpověď operátor nezohlednil a zákazníkovi i po doběhu 
výpovědní doby dál posílal faktury. Setkají-li se lidé s touto či obdobnou 
negativní zkušeností spojenou s ukončením smlouvy výpovědí, měli by se 
bránit a informovat o tom i ČTÚ.

V prvé řadě je nutné upozornit 
na nutnost, aby zákazníci volili 
zřetelnou a určitou formulaci 
výpovědi, nejlépe pak v písemné 
podobě. Ta musí být dostatečně 
srozumitelná a má jasně vést k zá-
věru o tom, že spotřebitel zamýšlí 
ukončit konkrétní smluvní vztah.

Výpověď je vždy jednostranné 
právní jednání, nevyžaduje akcepta-
ci nebo potvrzení druhé strany. Pro 
její doručení doporučujeme volit 
takový postup, který bude proka-
zatelný. To je klíčové pro případné 

následné spory o to, zda výpověď 
operátor obdržel. Třebaže například 
ústní sdělení výpovědi v průběhu 
telefonického hovoru může být 
smlouvou považováno za dostateč-
né a může se jevit jako nejsnazší 
cesta k ukončení smluvního vztahu, 
je vhodnější volit písemnou formu 
výpovědi a takový způsob jejího 
doručení, který umožňuje doložit, 
ať již dodejkou či potvrzeným 
podacím lístkem, že výpověď byla 
vůči operátorovi účinně doručena.

Řádné doručení jasně, určitě 
a zřetelně formulované výpovědi je 
totiž nezbytnou podmínkou pro to, 
aby nastaly právní účinky spojené 
s jejím uplatněním, tj. určuje počá-
tek běhu výpovědní doby a potaž-
mo i ukončení smluvního vztahu. 
Výpovědní doba nesmí překročit 
30 dnů. V případě, kdy účastník 
požádá o přenesení čísla k jinému 
operátorovi, dojde k zániku smlou-
vy do 10 dnů od podání výpovědi 
a žádosti o přenos čísla.

Účastníci by si v případě ukon-
čování smluv uzavřených na dobu 
určitou měli být vědomi možných 
sankcí za nedodržení sjednaného 
časového závazku. 

Pozor na nepřesné formulace 
ve výpovědích smluv

Velkoobchodní trh přístupu 
k mobilním službám 

14. října 2019 skončila veřejná 
konzultace k návrhu nového znění 
opatření obecné povahy, kterým se 
stanoví relevantní trhy v oboru elek-
tronických komunikací, včetně kritérií 
pro hodnocení významné tržní síly. 
V tomto dokumentu ČTÚ navrhu-
je, na základě zpracování a závěrů 
Testu tří kritérií pro Trh mobilních 

R E G U L A C E služeb, ustanovit nový relevantní trh 
č. 5 – velkoobchodní trh přístupu 
k mobilním službám. ČTÚ během 
měsíční lhůty, kdy veřejná konzultace 
probíhala, obdržel připomínky a sta-
noviska od pěti subjektů – společností 
O2 Czech Republic a.s., T-Mobile 
Czech Republic a.s., Vodafone Czech 
Republic a.s., Český bezdrát s.r.o. 
a FAYN Telecommunications s.r.o. 
ČTÚ obdržené připomínky vypořá-
dal  a zveřejnil na diskusním místě. 
Následně bude předmětné opatření 
obecné povahy konzultovat také 
s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže.

Trh č. 1 – velkoobchodní služby 
ukončení volání v jednotlivých 
veřejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném místě 

a trh č. 2 – velkoobchodní služby 
ukončení hlasového volání 
v jednotlivých mobilních sítích

Dne 24. října 2019 skončily veřejné 
konzultace k návrhům analýz rele-
vantních trhů pro trh č. 1 a trh č. 2. 
Během měsíční lhůty, kdy veřejné 
konzultace probíhaly, obdržel ČTÚ 
k návrhu analýzy trhu č. 1 připomín-
ky od dvou subjektů – společností 
Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s., 
k návrhu analýzy trhu č. 2 neobdržel 
ČTÚ žádné připomínky ani stano-
viska podaná v souladu s Pravidly pro 
vedení konzultací na diskusním místě. 
V rámci veřejné konzultace k trhu č. 2 
obdržel ČTÚ vyjádření od společnosti 
Verizon France SAS. ČTÚ nyní ob-
držené připomínky vypořádal a nyní 
předmětná vypořádání zveřejní.


