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Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006
včetně:
• Výroční zprávy o univerzální službě
• Výkazu o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu
• Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

květen 2007

4
OBSAH
Úvodní slovo
Rada ČTÚ
Úvod
KAPITOLA I.

6
7
8

4.3
5.
5.1
5.2
5.3
5.4

STAV A VÝVOJ TRHŮ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A POŠTOVNÍCH SLUŽEB
Právní rámec
Novely zákona o elektronických komunikacích
Novela zákona o poštovních službách
Další právní předpisy
Hodnocení trhu elektronických komunikací
Analýzy relevantních trhů v ČR
Vývoj vybraných služeb v hlavních segmentech trhu
Přenositelnost telefonních čísel
Hodnocení trhu poštovních služeb
Digitalizace televizního vysílání
Závěry Regionální radiokomunikační konference
Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání
na zemské digitální televizní vysílání
Přechod na digitální vysílání ve vybraných oblastech
Rozhodující mezinárodní aktivity
Revize regulačního rámce Evropské komise pro elektronické komunikace
Příprava regulace cen mezinárodního roamingu
Připravované otevření trhu poštovních služeb
Konference vládních zmocněnců

KAPITOLA II.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

OSTATNÍ ČINNOSTI ČTÚ
Vnitrostátní aktivity
Monitoring trhu a sběr dat
Cenová regulace
Účastnické spory
Správa kmitočtového spektra
Správa čísel
Regulace poštovních služeb
Výkon státní kontroly
Rozhodování sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti

1.
1. 1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2

10
10
10
10
11
11
16
27
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31

1.9
1.10
1.11
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Rozhodování o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím
Vnější legislativa
Krizové řízení a bezpečnost
Mezinárodní aktivity ČTÚ v roce 2006
Mezinárodní spolupráce na úrovni sdružení regulačních orgánů
Spolupráce v rámci Evropské komise
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Další mezinárodní aktivity

40
41
42
42
42
44
44
45

KAPITOLA III.
1.
1.1
1.2
2.
3.

INFORMACE O POTŘEBĚ PŘIJETÍ NOVÝCH PŘEDPISŮ
NEBO NOVEL STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ
Elektronické komunikace
Potřeba novely zákona o elektronických komunikacích
Potřeba vydání prováděcích předpisů k zákonu o elektronických komunikacích
Poštovní služby
Digitalizace TV vysílání

48
48
48
48
49

KAPITOLA IV.
1.
1.1
2.
3.
4.
5.

ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ČTÚ
Výsledky hospodaření ČTÚ
Hodnocení plnění ukazatelů kapitoly 328 - ČTÚ za rok 2006
Oblast lidských zdrojů
Informatika
Interní audit
Informace o kontrolní akci Nejvyššího kontrolního úřadu

51
51
53
55
55
56

KAPITOLA V.
1.

33
33
33
34
36
37
38
39
40

POVINNÉ SOUČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva o Univerzální službě (podle § 50 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích)
2.
Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu (podle § 27 odst.
4 zákona o elektronických komunikacích)
3.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Stížnosti na činnost ČTÚ
PŘÍLOHY

58
61
61
64
66

5
ÚVOD
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ÚVODNÍ SLOVO

Rok 2006 byl pro Český telekomunikační úřad především ve znamení intenzivních prací na realizaci
prvního cyklu analýz relevantních trhů jako další klíčové součásti implementace evropského regulačního
rámce elektronických komunikací. Úřad zvládl do poloviny července zpracovat všech 18 analýz relevantních trhů, analýzy následně v srpnu notiﬁkovala Evropská Komise. ČTÚ se tak podařilo dokončit analýzy
jako jednomu z prvních regulačních úřadů v rámci EU. Postupně byla přijímána odpovídající regulační
opatření vůči konkrétním subjektům na příslušných trzích. Dalším významným úkolem, kterému se Úřad
intenzivně věnoval, byla digitalizace televizního vysílání. V jarních měsících se zástupci ČTÚ s úspěchem
zúčastnili jednání Regionální radiokomunikační konference pořádané Mezinárodní telekomunikační unií
v Ženevě. Delegaci České republiky, vedené ČTÚ, se podařilo dosáhnout, aby všechny předem stanovené požadavky České republiky byly zařazeny do nového digitálního plánu. Díky výsledkům konference
bylo možné připravit a navrhnout Technický plán přechodu na zemské digitální televizní vysílání, který
po opakované veřejné diskusi v závěru roku Rada ČTÚ přijala. ČTÚ, počínaje zářím 2006, zpracovává a vydává pravidelné měsíční monitorovací zprávy, které rekapitulují vývoj na trhu, uvádí zásadní
události na trzích a prezentují rozhodnutí Úřadu v uplynulém období. Jde o významný krok ke zvýšení
transparentnosti práce Úřadu, který ocenila i odborná a podnikatelská veřejnost. V činnosti ČTÚ se jako

již samozřejmá metoda práce prosadily veřejné konzultace včetně workshopů a pracovních seminářů
s podnikatelskými subjekty na příslušném trhu elektronických komunikací. Tyto semináře se konají systematicky, jak v návaznosti na analýzy relevantních trhů, tak jako součást přípravy Technického plánu
přechodu, popřípadě jako reﬂexe k aktuálnímu tématu o mobilní digitální televizi. Představení klíčových
dokumentů Úřadu, zejména Výroční zprávy a dalších dokumentů je součástí snahy ČTÚ o transparentní,
profesionální práci a naplňování jeho poslání, kompetencí a povinností v rámci zákonného rámce.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc.,
předseda Rady
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RADA ČTÚ

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., předseda Rady ČTÚ

Ing. Jana Fürstová, členka Rady ČTÚ

Bc. Michal Frankl, člen Rady ČTÚ

Mgr. Petr Štěpánek, člen Rady ČTÚ

Ing. Marcela Gürlichová, členka Rady ČTÚ
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ÚVOD
Výroční zpráva o činnosti Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006 (dále jen „Zpráva“) je zpracována podle § 110 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též
„zákon“ nebo „zákon o elektronických komunikacích“).

řešení tzv. „účastnických sporů“, tj. případů, kdy jsou ze strany účastníků (uživatelů) služeb elektronických
komunikací vznášeny námitky ke kvalitě a vyúčtování poskytnutých služeb ze strany jednotlivých podni-

Období roku 2006 lze z pohledu Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“ nebo „Úřad“)
hodnotit především s ohledem na konsolidaci jeho interních procesů poté, co v průběhu roku 2005 došlo
k významných legislativním změnám, které rozhodujícím způsobem ovlivnily jak postavení ČTÚ ve struktuře orgánů státní správy, tak rozsah jeho kompetencí a zajišťovaných činností.

V závěru Zpráva podává ucelenou informaci o hospodářských výsledcích ČTÚ a plnění stanovených
ukazatelů rozpočtu pro rok 2006, informace o personálním zabezpečení ČTÚ a o zajištění dalších podpůrných činností, které jsou při řádném plnění úkolů ČTÚ nezbytné.

Pro připomenutí je vhodné uvést, že s účinností zákona č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se ČTÚ stal od 1. dubna 2005 ústředním správním
a regulačním úřadem ve věcech telekomunikací a poštovních služeb. Tímto zákonem byla ČTÚ svěřena
i kompetence v oblasti regulace poštovních služeb. Další zásadní právní normou, která ovlivnila nejen
samotný trh elektronických komunikací, ale i vlastní činnost ČTÚ je zákon o elektronických komunikacích,
jehož účinností k 1. květnu 2005 byl do českého práva transponován tzv. „Nový regulační rámec EU pro
elektronické komunikace“.
Zpráva je v první části zaměřena na hodnocení stavu a vývoje v sektoru elektronických komunikací a pošt.
V této části zprávy jsou shrnuty všechny hlavní události z pohledu ČTÚ a vyhodnoceny hlavní vývojové
trendy v oblasti služeb a nových technologií. Hlavní pozornost je přitom věnována především dokončení
procesu analýz relevantních trhů, jejichž výsledky mají zásadní význam pro uplatnění odpovídajících
regulačních opatření, a tím i pro další vývoj tržního prostředí a zvýšení podnikatelské jistoty. V této souvislosti zpráva rekapituluje i uložená nápravná opatření, jejichž prostřednictvím bylo podle názoru ČTÚ
třeba reagovat na zjištěné nedostatky hospodářské soutěže na příslušných relevantních trzích.
Na základě vyhodnocení vybraných relevantních údajů Zpráva rovněž podává informaci o vývoji základních ukazatelů v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a poštovních služeb v hodnoceném období roku 2006. Součástí této části Zprávy je i podrobná informace o procesu přípravy
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, který je
i v době předložení Zprávy aktuálním tématem.
V dalších částech Zprávy jsou podrobně komentovány další činnosti a dosažené výsledky v jednotlivých
odborných oblastech, které ČTÚ zajišťuje, včetně komentáře k mezinárodním aktivitám ČTÚ a jeho aktivitám v rámci spolupráce s ostatními orgány státní správy. Zpráva se podrobně věnuje problematice

katelských subjektů. V této souvislosti Zpráva obsahuje i rámcovou informaci o spolupráci s Veřejným
ochráncem práv.

V souladu s požadavky § 110 a dalších příslušných ustanovení zákona je součástí Zprávy i Výroční
zpráva univerzální služby (podle § 50 zákona), Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního
fondu (podle § 27 odst. 4 zákona), a Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a konečně společně se souhrnnou informací o postupu
ČTÚ při vyřizování stížností podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
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KAPITOLA I.
1.

STAV A VÝVOJ TRHŮ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ A POŠTOVNÍCH SLUŽEB

PRÁVNÍ RÁMEC

Právní rámec pro trh sítí a služeb elektronických komunikací a trh poštovních služeb byl v roce 2006
tvořen zejména základními právními normami, přijatými v předcházejícím období, a to především zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, včetně předpisů vydaných k jejich provedení. Z procesního hlediska byl pro činnost ČTÚ v roce 2006
zásadní právní normou zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
V průběhu roku 2006 pak byly dále vydány následující právní předpisy, které měly dopad do oboru
elektronických komunikací nebo poštovních služeb.

1.1

univerzální služby, konkrétně podmínek poskytování zvláštních cen osobám s nízkými příjmy, osobám se
zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám (§ 38 zákona o elektronických komunikacích) a dále úpravu sankčních ustanovení (§ 118 zákona o elektronických komunikacích).

1.2

NOVELA ZÁKONA O POŠTOVNÍCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce
– účinnost dnem 1. ledna 2007
– tímto zákonem byla zrušena část patnáctá zákona o poštovních službách, která se však týkala změny
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nikoliv problematiky poštovních služeb.

NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona
o vyvlastnění
– účinnost dnem 1. ledna 2007
– tímto zákonem byla provedena změna zákona o elektronických komunikacích v souvislosti s přijetím
nového stavebního zákona, a to v části týkající se oprávnění k využívání cizích nemovitostí včetně
problematiky vyvlastnění (§ 104 zákona o elektronických komunikacích).
Zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
– účinnost dnem 31. května 2006
– tímto zákonem byla mimo jiné provedena též změna zákona o elektronických komunikacích, a to v souvislosti s procesem digitalizace včetně zmocnění Úřadu k vydání Technického plánu přechodu zemského
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání jako opatření obecné povahy.
Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním
materiálem)
– účinnost dnem 1. července 2006
– tímto zákonem byla v zákoně o elektronických komunikacích provedena úprava problematiky týkající se lokalizace účastníka, popř. uživatele veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejné
pevné komunikační sítě (§ 33 zákona o elektronických komunikacích), dále v části týkající se poskytování

1.3

DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb
– účinnost dnem 1. července 2006
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
– účinnost dnem 20. července 2007
Vyhláška č. 26/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 159/205 Sb., kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací
– účinnost dnem 26. ledna 2006
Vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
– účinnost dnem 1. července 2006
Vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
– účinnost dnem 1. září 2006
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2.

HODNOCENÍ TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

Vývoj v sektoru elektronických komunikací byl i v roce 2006 ovlivněn rychlým technologickým pokrokem
s následným zaváděním nových služeb a změnami v tržním prostředí vyplývajícími, mimo jiné, i z implementace regulačního rámce Evropské unie (dále jen „EU“) v praxi. Nezanedbatelný vliv na dění v oblasti
elektronických komunikací v České republice má a bude mít stále ještě probíhající revize právního a regulačního rámce Evropské unie z roku 2002, které byla v rámci EU věnována velká pozornost, a na níž
se podílí i ČTÚ, jehož zástupci se vyjadřují ke všem zásadním návrhům a otázkám.
Hlavní událostí v oblasti regulace s rozhodujícím vlivem na vývoj konkurenčního prostředí v sektoru elektronických komunikací bylo nepochybně dokončení všech analýz relevantních trhů v červenci loňského
roku a následné uložení nápravných opatření podnikům s významnou tržní silou. Ačkoli bylo zahájení
procesu provádění analýz relevantních trhů v České republice opožděno, byly analýzy všech trhů notiﬁkovány v termínu stanoveném Evropskou komisí (dále též „Komise“ nebo „EK“) a na žádnou z notiﬁkovaných analýz Komise neuplatnila veto. Česká republika tak byla třetím státem EU, kterému se podařilo
včas a úspěšně dokončit první kolo analýz, což lze jednoznačně považovat za velký úspěch i v mezinárodním měřítku. Zástupci EK se v této souvislosti při společném jednání v říjnu roku 2006 vyjádřili velmi
uznale o práci ČTÚ. Povinnosti, které byly na základě výsledků analýz relevantních trhů uloženy podnikům s významnou tržní silou by měly na jednotlivých trzích zajistit zvýšení konkurence mezi operátory,
a tím i širší nabídku služeb pro spotřebitele.
Ve druhé polovině roku 2006 pak probíhaly zejména intenzivní práce na přípravě přechodu na digitální
televizní vysílání a ČTÚ zveřejnil koncem prosince 2006 Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání (dále jen „TPP“), který je základním dokumentem pro
postup vypínání zemského analogového vysílání a zahájení vysílání.

velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických
komunikací.
Počet účastníků služeb poskytovaných v mobilních sítích vyjádřený v počtu aktivních SIM karet opět vzrostl a lze očekávat, že se přibližuje hranici nasycenosti poptávky. Rostl také celkový objem provozu v mobilních sítích při současně rostoucím průměrném provozu na účastníka. V mobilních sítích byla v roce 2006
zavedena přenositelnost čísel a operátoři začali nabízet služby v sítích UMTS.
V průběhu roku 2006 se začaly ve větší míře nabízet a využívat některé nové služby, po kterých se očekává v budoucnu masivní poptávka. Z hlasových služeb se jedná zejména o službu přenosu hlasu prostřednictvím IP protokolu. Společnost Telefónica O2 a někteří další poskytovatelé služeb začali nabízet
dlouho očekávané služby IP TV, často v kombinaci s hlasovými službami a službami širokopásmového
přístupu k internetu. Předpokladem rozvoje těchto služeb je samozřejmě rozvoj využívání služeb kvalitního širokopásmového přístupu koncovými uživateli, který je podpořen uložením povinností podnikům
s významnou tržní silou na příslušných velkoobchodních trzích.
V souladu s ustanoveními zákona o elektronických komunikacích a v rámci sledování vývoje na trhu věnoval ČTÚ v průběhu roku 2006 pozornost vývoji cen služeb elektronických komunikací. Přehledy platných cen a jejich srovnání ČTÚ zveřejňuje pravidelně na svých internetových stránkách.

2.1
ČTÚ v průběhu roku rovněž podrobně sledoval vývoj ve všech segmentech trhu elektronických komunikací a zaznamenal hlavní vývojové trendy jak v pevných, tak mobilních sítích. Ani v loňském roce
se nepodařilo provozovatelům sítí a poskytovatelům služeb, i přes množství různých akčních nabídek,
zastavit pokles počtu účastníků a účastnických stanic v pevných sítích. Nadále klesal i objem provozu
veřejně dostupné telefonní služby při stoupajícím podílu provozu s využitím služeb volby a předvolby
operátora (CS/CPS).
Současně je nutné zmínit pokračující nárůst počtu účastníků služby širokopásmového přístupu, a to především prostřednictvím kovových účastnických vedení s využitím technologie xDSL. Tato skutečnost se
přičítá rostoucí konkurenci mezi jednotlivými poskytovateli služeb s využitím různých prostředků a technologií a poměrně velkému snížení cen služeb. Pozitivní vliv na rostoucí počet účastníků služby může
mít i uplatnění povinnosti uložených podniku s významnou tržní silou na velkoobchodním trhu č. 11 –

ANALÝZY RELEVANTNÍCH TRHŮ V ČR

Obecné zhodnocení
Analýzy relevantních trhů kladly na ČTÚ vysoké nároky v oblasti personálního zajištění a staly se prakticky na jeden rok klíčovou činností příslušných útvarů ČTÚ. Práce na analýzách relevantních trhů zahájil
ČTÚ ve druhé polovině roku 2005. Hlavní objem prací připadl na konec roku 2005 a zejména na první
polovinu roku 2006. Při zpracování analýz ČTÚ, v zájmu efektivní spolupráce s operátory a dalšími
zainteresovanými subjekty, zavedl formu tzv. workshopů, které byly pořádány před zveřejněním návrhů
analýz jednotlivých relevantních trhů v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona o elektronických
komunikacích. Tato forma komunikace s odbornou veřejností byla přijata velmi kladně a je nadále využívána i pro další oblasti činnosti ČTÚ. Na workshopech k jednotlivých trhům nebo skupinám trhů byla
vyjasněna stanoviska ČTÚ a zástupců operátorů, což přispělo k minimalizaci připomínek a jejich snadnějšímu vypořádání v průběhu následující veřejné konzultace.
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Poměrně náročné bylo získávání veriﬁkovaných údajů o službách od jednotlivých poskytovatelů služeb,
a to jak pro ČTÚ, tak pro poskytovatele, kteří museli některé údaje nově zjišťovat. Na základě zkušeností
ČTÚ předpokládá, že bude pro další kolo analýz relevantních trhů získávat údaje v rámci sběru dat
elektronickou formou, který byl již použit na začátku roku 2007 při sběru statistických dat za období
roku 2006.
Relevantní trhy byly vymezeny v souladu s Doporučením Komise, o relevantních trzích produktů a služeb
v odvětví elektronických komunikací, které jsou citlivé k regulaci ex ante v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES, o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (C(203)497) (dále jen „doporučení o relevantních trzích“) opatřením obecné povahy
č. OOP/1/07.2005-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly z 27. června 2005. Toto opatření bylo novelizováno opatřením
obecné povahy ze dne 9. května 2006.
Jako první byla provedena a dokončena analýza trhu č. 11 týkající se zpřístupnění účastnického kovového vedení. Jako poslední byla dokončena analýza trhu č. 12. Za dokončení analýzy je považováno
zveřejnění opatření obecné povahy (dále jen „OOP“), kterým je analýza příslušného trhu zveřejněna.
Po zveřejnění příslušných OOP byly připraveny návrhy rozhodnutí o uložení povinností podnikům s významnou tržní silou, které byly také předmětem veřejné konzultace. Po vypořádání připomínek byly rozhodnutími ČTÚ uloženy podnikům s významnou tržní silou povinnosti podle výsledků analýz příslušných trhů.
Na 13 analyzovaných trzích byl určen podnik nebo podniky s významnou tržní silou, 5 trhů bylo shledáno jako trhy efektivně konkurenční. Přestože u většiny analyzovaných trhů, na nichž byla před provedením analýzy uplatňována regulace cen, byla cenová regulace buď zrušena úplně nebo byla zmírněna její
forma, nedošlo ke zvýšení cen. Průběh a výsledky analýz jednotlivých trhů včetně uložených povinností
jsou podrobněji popsány níže. Protože některá rozhodnutí o uložení povinnosti podnikům s významnou
tržní silou nabyla účinnosti teprve koncem roku 2006, případně počátkem roku 2007, nelze v současné
době ještě komplexně vyhodnotit dopady uložených povinností na tržní prostředí.
Trhy č. 1 a 2 - přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě
Trh č.1 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby) a trh č. 2 (přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby) jsou deﬁnovány
jako možnost koncového uživatele fyzicky připojit koncové zařízení k veřejné telefonní síti za účelem
uskutečňování veřejně dostupné telefonní služby poskytované v pevném místě. Trh č. 1 je určen pro nepodnikající fyzické osoby, trh č. 2 pro právnické a podnikající fyzické osoby. Analýzy byly zveřejněny
vydáním opatření obecné povahy č. A/1/04.2006-17 ze dne 19. dubna 2006 a č. A/2/04.2006-18
ze dne 19. dubna 2006.
V závěrech analýz trhu č. 1 a trhu č. 2 ČTÚ konstatoval, že zkoumané trhy nejsou efektivně konkurenční
a určil na základě výsledků analýz podnik s významnou tržní silou, kterým je na obou trzích společnost

Telefónica O2, u které byly identiﬁkovány i kontrola nesnadno duplikovatelné infrastruktury a výhoda
z vertikální. Na trhu č. 1 analýza rovněž prokázala existenci křížového ﬁnancování u cenového plánu
MINI. ČTÚ proto uložil podniku s významnou tržní silou tyto povinnosti:
a) umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby podle § 84 zákona o elektronických komunikacích, a to umožnit účtování ceny za službu přístupu podnikateli, se kterým má účastník
využívající službu předvolba operátora smlouvu, a to na základě žádosti účastníka,
b) umožnit volbu a předvolbu operátora podle § 70 zákona o elektronických komunikacích,
c) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s příslušným opatřením obecné povahy,
d) a pouze na trhu č. 1 povinnost související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických
komunikacích, a to
e) povinnost nákladové orientace při sjednávání cen za poskytování služby přístupu.
V oblasti cenové regulace došlo na obou trzích ke zmírnění regulačních opatření. Na trhu č. 2 byla zrušena cenová regulace. Na obou trzích byly původně stanoveny maximální ceny. Zcela nová je povinnost
umožnit související s požadavkem na umožnění účtování tzv. měsíčního paušálu alternativním operátorem. Uvedené povinnosti ČTÚ uložil na trhu č. 1 rozhodnutím REM/1/04.2006-12 a CEN/1/04.200615 a na trhu č. 2 rozhodnutím REM/2/04.2006-13.
Trhy č. 3 a 5 - veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě
Trh č. 3 (veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické
osoby) a trh č. 5 (veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické
a podnikající fyzické osoby) zahrnují všechna volání na geograﬁcká i negeograﬁcká čísla v rámci České
republiky, včetně volání přes virtuální volací karty a volání dial-up, poskytovaná v pevném místě.
Do trhu č. 3, který je určen pro nepodnikající fyzické osoby, jsou zahrnuta i volání z veřejných telefonních automatů. Trh č. 5 je určen pro právnické a podnikající fyzické osoby. ČTÚ zkoumal vymezení trhů
i z hlediska možných substitutů a konstatoval, že substitutem by mohlo být poskytování služeb pomocí
technologie VoIP (uskutečňování volání prostřednictvím internetových spojení). Protože tyto služby byly
poskytovány statisticky nevýznamnému počtu účastníků, ČTÚ služby poskytované technologií VoIP jako
substitut nezohledňuje.
Analýza trhu č. 3 byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/3/03.2006-15 ze dne
23. března 2006. Analýza trhu č. 5 byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/5/08.2006-27 ze dne 14. srpna 2006.
V závěrech obou analýz ČTÚ konstatoval, že zkoumané trhy nejsou efektivně konkurenční a určil podnik
s významnou tržní silou, kterým je na obou trzích společnost Telefónica O2. Na trhu č. 3 analýza prokázala existenci křížového ﬁnancování u cenového plánu MINI. ČTÚ uložil podniku s významnou tržní
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silou pouze povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických
komunikacích v souladu s příslušným opatřením obecné povahy. Povinnost byla uložena na trhu č. 3
rozhodnutím REM/3/04.2006-14 a na trhu č. 5 rozhodnutím REM/5/10.2006-66.

c) povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s příslušným opatřením obecné povahy,
d) související s regulací cen, a to povinnost sjednávat nákladově orientované ceny.

Trh č. 4 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
fyzické osoby
Trh č. 4 zahrnuje všechna volání na geograﬁcká i negeograﬁcká čísla mimo území České republiky,
včetně volání přes virtuální volací karty a volání z veřejných telefonních automatů poskytovaná v pevném
místě. Trh č. 4 je určen pro nepodnikající fyzické osoby.
Ani na tomto trhu ČTÚ nezohledňuje služby poskytované technologií VoIP jako substitut. Analýza trhu č. 4
byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/4/08.2006-26 ze dne 14. srpna 2006.

Povinnosti uložil ČTÚ rozhodnutími REM/7/10.2006-67 a CEN/7/10.2006-68. ČTÚ současně zrušil
svým rozhodnutím čj. 41 326/2006-610/III. vyř. povinnosti uložené v souvislosti s minimálním souborem pronajatých okruhů podle předchozí právní úpravy společnosti Radiokomunikace.

Závěrem analýzy bylo konstatování, že zkoumaný trh není efektivně konkurenční. Podnikem s významnou tržní silou je společnost Telefónica O2, které byla uložena povinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s příslušným opatřením obecné
povahy. Povinnost uložil ČTÚ rozhodnutím REM/4/10.2006-65.
Trh č. 6 - veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické
a podnikající fyzické osoby
Trh č. 6 zahrnuje všechna volání na geograﬁcká i negeograﬁcká čísla mimo území České republiky,
včetně volání přes virtuální volací karty, poskytovaná v pevném místě. Trh č. 6 je určen pro právnické
a podnikající fyzické osoby. Poskytování služeb pomocí technologie VoIP nezohledňuje ČTÚ jako substitut. Analýza trhu č. 6 byla zveřejněna vydáním opatřením obecné povahy č. A/6/08.2006-28 ze dne
14. srpna 2006.

Trh č. 8 - původ (originace) volání ve veřejné telefonní síti v pevném místě
Velkoobchodní trh č. 8. zahrnuje část přenosu volání z koncového bodu sítě po ústřednu, na které je poskytován přístup a propojení v pevných veřejných telefonních sítích. Jedná se o službu elektronických komunikací určenou výhradně pro podnikatele zajišťující veřejně dostupné sítě a poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Služba původu volání (originace) poskytovaná na velkoobchodní
úrovni zahrnuje veškerá volání na geograﬁcká a negeograﬁcká čísla v rámci ČR i do zahraničí. Analýza
byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/8/03.2006-16 ze dne 23. března 2006.
ČTÚ konstatoval, že zkoumaný trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podnik s významnou tržní silou, společnost Telefónica O2. U této společnosti bylo zjištěno, že současně
kontroluje nesnadno duplikovatelnou infrastrukturu a disponuje výhodami plynoucími z vertikální integrace. Analýza prokázala, že na trhu dochází k uplatňování nepřiměřeně vysoké nebo nepřiměřeně nízké
ceny v neprospěch koncových uživatelů v případech, kdy není uplatněna cenová regulace.

Trh č. 7 - Trh minimálního souboru pronajatých okruhů
Maloobchodní relevantní trh č. 7 je omezen na minimální soubor pronajatých okruhů tzn. analogové
a digitální okruhy nepřevyšující rychlost 2048 kbit/s, a nezahrnuje ty pronajaté okruhy, jejichž oba koncové body leží mimo území České republiky. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/7/08.2006-29 ze dne 14. srpna 2006.

ČTÚ uložil společnosti Telefónica O2 tyto povinnosti:
a) umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby původu volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě podle § 84 zákona o elektronických komunikacích, a to za podmínek určených referenční nabídkou přístupu a propojení,
b) průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to uveřejňovat referenční nabídky
a informace týkající se přístupu a propojení,
c) nediskriminace podle § 81 zákon o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s příslušným opatřením obecné povahy,
e) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to formou stanovení maximálních cen.
Tyto povinnosti byly uloženy rozhodnutími REM/8/04.2006-5 a CEN/8/04.2006-16.

ČTÚ neshledal trh č. 7 efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podnik s významnou tržní
silou, a to Telefónica O2. Společnosti byly uloženy tyto povinnosti:
a) poskytovat službu pronájmu okruhů, v rozsahu minimálního souboru pronajímaných okruhů, na celém
území státu podle § 76 zákona o elektronických komunikacích,
b) povinnost nediskriminace podle § 76 zákona o elektronických komunikacích,

Trh č. 9 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném
místě
Relevantní trh č. 9 zahrnuje tu část přenosu volání, která je vymezena ústřednou, na které je poskytováno
propojení ve veřejné telefonní síti a koncovým bodem sítě. Jedná se o trh elektronických komunikací
pro podnikatele zajišťující veřejně dostupné sítě a poskytující veřejně dostupné služby elektronických

ČTÚ shledal trh č. 6 efektivně konkurenčním trhem a nebyl proto určen podnik s významnou tržní silou.
Proto ČTÚ svým rozhodnutím s čj. 42 684/2006-610/III. vyř. ze dne 18. října 2006 zrušil ještě před
dokončením analýzy povinnosti uložené společnosti Telefónica O2 podle předchozí právní úpravy.
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komunikací. Služba ukončení volání (terminace) je poskytovaná na velkoobchodní úrovni a zahrnuje veškerá ukončení volání (terminaci) na geograﬁcká a negeograﬁcká čísla v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/9/04.2006-19 ze dne 19. dubna 2006.
V závěru analýzy ČTÚ konstatoval, že trh č. 9 není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm
působí podniky s významnou tržní silou, a to všichni poskytovatelé služeb ukončení volání (terminace). Mezi poskytovateli však existují výrazné rozdíly v rozsahu přístupových sítí, přičemž na základě
počtu terminovaných minut je nejsilnějším poskytovatelem služby společnost Telefónica O2. Analýza
prokázala, že na trhu dochází k uplatňování nepřiměřeně vysoké ceny v neprospěch koncových uživatelů v případech, kdy není uplatněna cenová regulace. ČTÚ proto uložil podnikům s významnou
tržní silou tyto povinnosti:
a) umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby ukončení
volání (terminace) ve své veřejné telefonní síti v pevném místě podle § 84 zákona o elektronických
komunikacích,
b) nediskriminace podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
c) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích,
d) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to formou stanovení maximálních cen,
e) a společnosti Telefónica O2 povinnost průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to zveřejnit referenční nabídku propojení a informace týkající se propojení v souladu s příslušným opatřením obecné povahy.
Povinnosti byly jednotlivým společnostem uloženy těmito rozhodnutími:
Telefónica O2 - REM/9/04.2006-17 a CEN/9/04.2006-18,
BT limited, organizační složka - REM/9/05.2006-44 a CEN/9/05.2006-52,
Czech On Line - REM/9/05.2006-43 a CEN/9/05.2006-51,
GTS Novera Contact (dříve Contactel) - REM/9/05.2006-40 a CEN/9/05.2006-50,
ČD-Telematika - REM/9/05.2006-55 a CEN/9/05.2006-58,
ČEZnet, a. s. - REM/9/05.2006-41 a CEN/9/05.2006-49,
ETEL - REM/9/05.2006-42 a CEN/9/05.2006-47,
GTS Novera - REM/9/05.2006-37 a CEN/9/05.2006-46,
GTS Novera Next (dříve NEXTRA) - REM/9/05.2006-54 a CEN/9/05.2006-57,
RADIOKOMUNIKACE a. s. - REM/9/05.2006-39 a CEN/9/05.2006-48,
TISCALI Telekomunikace Česká republika - REM/9/05.2006-38 a CEN/9/05.2006-45,
T-Systems PragoNet – REM/9/05.2006-53 a CEN/9/05.2006-56.
Trh č. 10 - tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti
Relevantní trh č. 10 je vymezen jako tranzitní služby zahrnující přenos volání mezi ústřednami v rámci
jedné sítě s výjimkou volání přenosu volání mezi místní ústřednou a první tranzitní ústřednou, pokud je ta-

kový přenos součástí originace nebo terminace, a dále volání mezi ústřednami, pokud zároveň dochází
k přenosu přes další síť, ve které není volání ani originováno ani terminováno (čistý tranzit). S původem
volání (originací), trh č. 8, a ukončením volání (terminací), trh č. 9, tvoří tranzitní služby součást přenosu volání v pevné veřejné telefonní síti. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/10/08.2006-32 ze dne 14. srpna 2006.
Při rostoucím objemu tranzitních služeb nedosáhl žádný z poskytovatelů takového tržního podílu, aby
mohl být považován za podnik s významnou tržní silou. ČTÚ tedy konstatoval, že trh č. 10 je efektivně
konkurenčním trhem.
Trh č. 11 - velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb
elektronických komunikací
Trh č. 11 je vymezen účastnickými kovovými vedeními, která využívají sami provozovatelé sítí elektronických komunikací, aby připojili své účastníky prostřednictvím vlastní infrastruktury na svoji síť a poskytovali
jim své vlastní služby, a dále účastnická kovová vedení, která tito provozovatelé zpřístupňují ostatním
poskytovatelům služeb elektronických komunikací. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné
povahy č. A/11/03.2006-2 ze dne 3. března 2006.
ČTÚ konstatoval, že zkoumaný trh není efektivně konkurenční. Podnikem s významnou tržní silou je
společnost Telefónica O2, která je jediným velkoobchodním poskytovatelem přístupu k účastnickému kovovému vedení. ČTÚ proto této společnosti uložil následující povinnosti:
a) povinnost umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 zákona
o elektronických komunikacích pro účel zpřístupnění účastnického kovového vedení podle § 85 zákona o elektronických komunikacích,
b) průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to zveřejňováním relevantních informací,
c) nediskriminace podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích,
e) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to formou stanovení maximálních cen.
ČTÚ uložil povinnosti rozhodnutími REM/11/04.2006-4 a CEN/11/04.2006-25.
Trh č. 12 - velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
Trh č. 12 je deﬁnován jako velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
a tento přístup je realizován prostřednictvím datového toku (bitstream access), který umožňuje širokopásmový přenos dat v obou směrech ke koncovému uživateli. Datovým tokem se rozumí přenos souborů
dat mezi koncovým uživatelem a bodem přístupu, který je zajišťován pro jiného operátora. Součástí trhu
č. 12 jsou širokopásmové přístupy realizované prostřednictvím kovových vedení využívajících technologii
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xDSL a optických vláken. ČTÚ zkoumal vymezení trhu i z hlediska možných substitutů, tedy velkoobchodních širokopásmových přístupů poskytovaných prostřednictvím jiných infrastruktur. Ačkoli nebyl žádný
ze zkoumaných případných substitutů do trhu č. 12 zahrnut, nebyl vyloučen jejich vliv na analyzovaný
trh díky působení na maloobchodním trhu. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/12/08.2006-35 ze dne 24. srpna 2006.
V závěru analýzy ČTÚ konstatoval, že zkoumaný trh není efektivně konkurenčním trhem a určil podnik
s významnou tržní silou, kterým je společnost Telefónica O2, u které byl z vývoje tržního podílu zaznamenán zřejmý trvalý nárůst tržního podílu. S ohledem na vliv maloobchodního trhu na analyzovaný trh
uložil ČTÚ podniku s významnou tržní silou tyto povinnosti:
a) povinnost umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby
velkoobchodního širokopásmového přístupu podle § 84 zákona o elektronických komunikacích,
b) průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to uveřejnit referenční nabídku
a informace týkající se přístupu,
c) nediskriminace při poskytování přístupu podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích.
Povinnosti byly uloženy rozhodnutím REM/12/10.2006-69.
Trh č. 13 - velkoobchodního poskytování koncových úseků pronajatých okruhů
Pro vymezení tohoto trhu je použita obecná deﬁnice pronajatého okruhu z trhu č. 7. Koncový úsek pronajatého okruhu byl deﬁnován jako takový úsek pronajatého okruhu, jehož jeden koncový bod je u koncového uživatele a druhý je v prvním uzlu sítě, ve kterém se soustřeďují přenosy signálu od jednotlivých
koncových uživatelů. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/13/08.2006-30
ze dne 14. srpna 2006.
Na základě provedené analýzy ČTÚ konstatoval, že trh není efektivně konkurenční. Podnikem s významnou tržní silou je společnost Telefónica O2, v jejímž případě bylo zjištěno, že tato společnost kontroluje
nesnadno duplikovatelnou infrastrukturu a její ceny za poskytované služby jsou vyšší než u ostatních
poskytovatelů a indikují značnou míru pravděpodobnosti uplatňování nepřiměřeného zisku. ČTÚ uložil
podniku s významnou tržní silou tyto povinnosti:
a) umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby poskytování
koncových úseků pronajatých okruhů podle § 84 zákona o elektronických komunikacích,
b) průhlednosti § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to zveřejnit referenční nabídku a a informace týkající se přístupu,
c) nediskriminace podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích,
e) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to sjednávat
nákladově orientované ceny.
Tyto povinnosti byly uloženy rozhodnutími REM/13/11.2006-72 a CEN/13/11.2006-73.

Trh č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů
Na základě obecné deﬁnice pronajatého okruhu (trh č. 7) a deﬁnice trhu č. 13 je páteřní úsek deﬁnován
jako takový úsek pronajatého okruhu, který není koncovým úsekem pronajatého okruhu. Analýza byla
zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/14/08.2006-31 ze dne 14. srpna 2006.
Podle výsledků analýzy shledal ČTÚ trh č. 14 efektivně konkurenčním trhem, a proto nebyla uplatněna
žádná nápravná opatření.
Trh č. 15 - přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích
Trh č. 15 byl vymezen jako poskytování služby elektronických komunikací určené výhradně pro podnikatele zajišťující veřejně dostupné sítě a poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
Na velkoobchodní úrovni trhu jsou poptávány služby přístupu a původu volání (originace) ve veřejných
mobilních telefonních sítích (včetně interního poskytování této služby – self-supply) podnikateli zajišťujícími veřejně dostupné sítě a poskytujícími veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kteří následně tyto služby sami nabízejí koncovým účastníkům. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné
povahy č. A/15/06.2006-23 ze dne 27. června 2006.
Protože na relevantním velkoobchodním trhu nebyly služby nabízeny třetím stranám, byly poskytovány
výhradně interně v rámci vlastní sítě (self-supply), vycházela analýza z údajů na maloobchodním trhu,
a to o počtu originovaných minut a volání, počtu účastníků a tržbách.
Žádný z poskytovatelů nebyl identiﬁkován jako podnik s významnou tržní silou a ČTÚ považoval na
základě výsledků analýzy trh za efektivně konkurenční.
Trh č. 16 - ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích
Relevantní trh č. 16 zahrnuje tu část přenosu volání, která je vymezena ústřednou, na které je poskytováno propojení do veřejných mobilních telefonních sítí a koncovým bodem. Jedná se o relevantní trh
elektronických komunikací pro podnikatele zajišťující veřejně dostupné mobilní telefonní sítě a poskytující
veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Služba ukončení volání (terminace) poskytovaná
na velkoobchodní úrovni zahrnuje veškerá ukončení volání (terminaci) na volaná čísla v jednotlivých
veřejných mobilních telefonních sítích. Analýza trhu byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy
č. A/16/04.2006-20 ze dne 19. dubna 2006.
ČTÚ konstatoval, že zkoumaný trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm (tj. v každé jednotlivé veřejné mobilní telefonní síti) má každý poskytovatel služby ukončení volání absolutní podíl (100 %).
Proto je každý poskytovatel služby ukončení volání (terminace) podnikem s významnou tržní silou ve své
vlastní síti.
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ČTÚ uložil podnikům s významnou tržní silou tyto povinnosti:
a) umožnit přístup k speciﬁckým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům pro účel služby ukončení
volání (terminace) ve veřejné mobilní telefonní síti podle § 84 zákona o elektronických komunikacích,
a to za podmínek určených referenční nabídkou propojení,
b) průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to zveřejnit referenční nabídku
a informace týkající se propojení,
c) nediskriminace při poskytování propojení podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy,
e) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to formou stanovení maximálních cen.
Povinnosti byly jednotlivým společnostem uloženy těmito rozhodnutími:
Vodafone Czech Republic - REM/16/04.2006-19 a CEN/16/04.2006-24,
Telefónica O2 - REM/16/04.2006-20 a CEN/16/04.2006-23,
T-Mobile Czech Republic - REM/16/04.2006-21 a CEN/16/04.2006-22.
Trh č. 17 – velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích
Relevantní trh č. 17 zahrnuje služby přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních sítích,
které vnitrostátní operátor veřejných mobilních sítí (hostitelská síť) poskytuje zahraničnímu operátorovi
veřejných mobilních sítí za účelem toho, aby účastník tohoto zahraničního operátora, který je dočasně
přihlášen ve vnitrostátní veřejné mobilní síti, mohl uskutečňovat volání. Poskytovat mezinárodní roamingové služby (tj. být hostitelskou sítí) může pouze vnitrostátní operátor veřejné mobilní sítě, který má
s operátorem zahraničního účastníka uzavřenou smlouvu o poskytování velkoobchodních roamingových služeb. Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/17/08.2006-33 ze dne
14. srpna 2006.
Relevantní trh zahrnuje veškerá volání dočasně přihlášeného zahraničního účastníka v hostitelské síti.
Tato služba je dále označena jako inbound roaming odchozích volání.
ČTÚ shledal na základě výsledků analýzy trh efektivně konkurenčním a neuložil žádná nápravná opatření.
Trh č. 18 - služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující
obsah vysílání koncovým uživatelům
Relevantní trh č. 18 byl vymezen jako velkoobchodní služba šíření celoplošného rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím sítí elektronických komunikací, šířících obsah vysílání, tj. televizní nebo rozhlasové programy ve formě televizního nebo rozhlasového signálu od poskytovatele obsahu ke koncovému
uživateli. Celoplošným vysíláním je vysílání, které pokrývá minimálně 70 % obyvatel České republiky.

Analýza byla zveřejněna vydáním opatření obecné povahy č. A/18/08.2006-34 ze dne 17. srpna
2006.
Společnost RADIOKOMUNIKACE, jako jediný vlastník infrastruktury a vysílacích stanovišť pro poskytování celoplošného šíření rozhlasového a televizního vysílání, byla identiﬁkována jako jediný poskytovatel
služby v daném rozsahu. Podíl společnosti na trhu byl zjištěn na úrovni 100 % a ve sledovaném období
se neměnil.
V závěru analýzy ČTÚ proto konstatoval, že zkoumaný trh není efektivně konkurenčním trhem a určil na
základě výsledku analýzy podnik se samostatnou významnou tržní silou, kterým je společnost RADIOKOMUNIKACE. Této společnosti byly uloženy následující povinnosti:
a) umožnit přístup k prostředkům a sdílení kapacit podle § 84 zákona o elektronických komunikacích,
b) průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích, a to uveřejňovat informace týkající
se přístupu k síti,
c) nediskriminace podle § 81 zákona o elektronických komunikacích,
d) vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích v souladu s opatřením obecné povahy,
e) související s regulací cen podle § 56 a 57 zákona o elektronických komunikacích, a to sjednávat
nákladově orientované ceny.
Povinnosti byly uloženy rozhodnutími REM/18/11.2006-70 a CEN/18/11.2006-71.

2.2

VÝVOJ VYBRANÝCH SLUŽEB V HLAVNÍCH SEGMENTECH TRHU

Hlasové služby poskytované v pevných sítích
Na trhu služeb poskytovaných v pevných sítích došlo v roce 2006 k několika fúzím, a tím ke vzniku
větších podnikatelských subjektů, které mohou ovlivnit rozvoj konkurenčního prostředí. Jedná se zejména
o začlenění společnosti Eurotel Praha do společnosti Telefónica O2, čímž došlo ke sloučení poskytování služeb v pevných a mobilních sítích jedním podnikatelským subjektem. Do společnosti Radiokomunikace byla začleněna společnost TELE2. Největším konkurentem společnosti Telefónica O2 se v segmentu pevných sítí stala společnost GTS Novera, která vznikla sloučením několika menších společností.
Na trhu telefonních služeb působilo v roce 2006 zhruba 150 podnikatelských subjektů, z nichž nejvýznamnějšími byly Telefónica O2, GTS Novera, Radiokomunikace, Czech on Line, Tiscali, T-Systems Pragonet, BT Limited, ČD-Telematika, ČEZnet, ETEL a UPC. Jednoznačnější nejsilnější pozici v poskytování
veřejně dostupné telefonní služby si i nadále udržela společnost Telefónica O2.
V průběhu roku 2006 pokračoval v oblasti hlasových služeb trend rozšiřování nabídky služeb s využitím
nových technologií, zejména služeb s využitím VoIP, a migrace uživatelů do mobilních a širokopásmových sítí. Operátoři začali nabízet svým zákazníkům poprvé konvergované služby v různých formách
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tzv. balíčků. Největší zájem veřejnosti byl zaměřen na poskytování služby IP TV, která je nabízena spolu
s telefonní službou a širokopásmovým přístupem k Internetu. I přes tyto podstatné vlivy zůstává hlavním
zdrojem příjmů v oblasti hlasových služeb poskytovaných v pevných sítích i v roce 2006 klasická veřejně
dostupná telefonní služba. Ztráty příjmů z klasické veřejně dostupné telefonní služby byly částečně kompenzovány příjmy ze služeb širokopásmového přístupu, poskytovaných v pevných sítích.

V roce 2006 opět klesl počet účastníků veřejně dostupné telefonní služby resp. počet účastnických stanic
vyjádřený ukazatelem hlavní telefonní stanice (HTS), jak dokumentuje následující graf.
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S klesajícím počtem účastníků klesá i objem provozu v pevných sítích, jak je patrné z následujícího grafu, který obsahuje údaje o vývoji provozu společnosti Telefónica O2.
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Z celkového generovaného provozu přitom téměř 20 % odchází do sítí ostatních operátorů v pevných
sítích v rámci služeb volby a předvolby operátora (CS/CPS). Nárůst podílu provozu CS/CPS se v roce
2006 proti předchozím rokům výrazně zpomalil.

I v roce 2006 pokračoval pokles objemu volání vyjádřeného v minutách na jednu účastnickou stanici,
což dokládají údaje společnosti Telefónica O2 v následujícím grafu.

�����

�����

�����

���������������������������

�����

������������
����

����

����

����

Z hodnoty 2 396 minut volání na účastnickou stanici v roce 2005 poklesl objem provozu na účastnickou

Vývoj cen hlasových služeb poskytovaných v pevných sítích

stanici na hodnotu 2 084 minut v roce 2006. Tento pokles lze přičítat zřejmě jednak přesunu části hlaso-

Vývoj cen hlasových služeb v pevných sítích je zachycen prostřednictvím vybraných cen společnosti Tele-

vého provozu do mobilních sítí, jednak do využívání širokopásmového přístupu k Internetu.

fónica O2 v níže uvedených grafech (str. 21 a 22).
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K růstu cen za sledované období došlo u dílčí služby „Používání telefonní přípojky“, a to u bytových
stanic, zejména z důvodu nutnosti postupné rebalance cen. V průběhu roku 2006 došlo k ukončení regulace prostřednictvím maximálních cen a ČTÚ u této služby uložil nákladovou orientaci cen. Povinnost
poskytovat tuto dílčí službu univerzální služby nebyla uložena.

Z grafu vyplývá, že v průběhu srovnávaného období byla zavedena služba „Používání telefonní přípojky
při využívání pouze služby ADSL“ (u cenového plánu Mini) za mírně sníženou cenu. Do výše ceny za
používání telefonní přípojky u cenového plánu Mini není započten příplatek za každé uskutečněné volání
ve výši 5,95 Kč.

U cenového plánu Mini došlo k rozšíření podmínek pro jeho poskytování. Bylo umožněno využívat služby volba a předvolba operátora (CS/CPS) a službu ADSL při mírně snížené ceně za používání oproti
cenovému plánu Standard. ČTÚ nařídil, na základě výsledků analýzy relevantního trhu u cenového plánu Mini, odstranit zjištěné křížové ﬁnancování. Proto u cenového plánu Mini, kromě zvýšení ceny za
používání telefonní přípojky, zavedla Telefónica O2 příplatek za používání telefonní přípojky ke každému uskutečněnému volání (5,95 Kč včetně DPH), případně příplatek za využívání služby ADSL (119 Kč
včetně DPH).

Ceny u služby zřízení telefonní přípojky zaznamenaly pokles.
Vývoj cen u volání z bytových telefonních přípojek v délce trvání hovoru tři minuty ve srovnávaném období vykazuje pokles cen u některých dílčích služeb. Regulace cen za volání pro koncové účastníky u těchto
služeb není od května 2006 uplatněna.
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Služby širokopásmového přístupu
Vzhledem ke zvyšující se poptávce po službách širokopásmového přístupu vzrostl v roce 2006 na maloobchodním trhu výrazně počet koncových uživatelů využívajících těchto služeb. Největší podíl a nejdynamičtější vývoj zaznamenala na trhu především technologie xDSL (v roce 2006 cca 500 000, v roce
2004 cca 100 000 účastníků služby). Další možnosti využívané pro širokopásmový přístup jsou především bezdrátové sítě, sítě televizních kabelových rozvodů, mobilní sítě a optické sítě.
Největším poskytovatelem služeb širokopásmového přístupu prostřednictvím xDSL byla i nadále společnost Telefónica O2, jejíž podíl na trhu podle počtu účastníků v roce 2006 nadále rostl.
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Významný podíl na trhu v minulých letech získali poskytovatelé služby prostřednictvím WiFi sítí, což bylo
dáno především pozdním rozšířením služeb xDSL (až v roce 2004) a jejich relativně vysokými cenami.
Tento stav přetrvává i přes další pokles cen xDSL služeb v roce 2006. Účastníky využívání xDSL služeb
často odrazuje i skutečnost, že je zpravidla zejména u společnosti Telefónica O2 nutné současně platit
za přístup k veřejně dostupné telefonní službě (tzv. měsíční paušál). To je nevýhodné zejména pro uživatele, kteří pro hlasové služby využívají výhradně mobilní telefonní služby. WiFi sítě si tak nadále udržují
významnou pozici, a to díky nižším cenám pro koncové uživatele a zvyšováním kvality služeb.
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Protože ČTÚ neměl za rok 2006 k dispozici jednoznačně ověřené údaje, týkající se připojení koncových
uživatelů pomocí bezdrátových přístupů v bezlicenčních pásmech, přihlíží k odborným odhadům o počtu
WiFi přístupů provedených různými sdruženími, Ministerstvem informatiky a také k veřejným údajům poskytovaným jednotlivými společnostmi nebo sdruženími provozujícími WiFi sítě. Odhadovaný počet WiFi
přístupů v roce 2006 činil 250 000 přístupů. Nelze vyloučit, že jejich počet může být vyšší.
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Vývoj cen služeb širokopásmového přístupu
Vývoj maloobchodních a velkoobchodních cen služeb širokopásmového přístupu je v níže uvedených
grafech dokumentován na cenách společnosti Telefónica O2.
U společnosti Telefónica O2 došlo v průběhu roku 2006 k mírnému poklesu maloobchodních cen u služby ADSL při využití vybraných rychlostí přenesených dat. Příznivý vývoj datových limitů pro jednotlivé
rychlosti je patrný z následujícího grafu. Znamená to, že uživatelé mohou v současné době stahovat větší
objem dat před uplatněním omezujících podmínek ze strany operátora, tzv. FUP (fair user policy).
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Pro hodnocení vývoje velkoobchodních cen za služby ADSL byly ve sledovaném období vybrány služby
nejčastěji poskytované, charakterizované rychlostí a objemem přenesených dat, poskytované společností

Telefónica O2. Vývoj cen ve sledovaném období zaznamenal jejich mírný pokles. Regulace cen za služby ADSL nebyla uplatněna.
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Služby poskytované v mobilních sítích
Na trhu služeb poskytovaných v mobilních sítích působily i v roce 2006 pouze tři podnikatelské subjekty, a to Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone. Tržní podíly jednotlivých poskytovatelů služeb jsou na
maloobchodním trhu podle počtu účastníku poměrně stabilní a proti roku 2005 se prakticky nezměnily.
Společnosti Telefónica O2 a T-Mobile mají podíl na trhu zhruba 40 %, společnost Vodafone kolem 19 %.
Trh mobilních služeb jako celek je hodnocen obecně jako trh konkurenční.
V segmentu mobilních sítí došlo v průběhu roku 2006 k zavedení několika nových služeb, které nepochybně přispěly k dalšímu rozvoji konkurence na tomto trhu. Operátoři začali nabízet nové služby
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v UMTS sítích v testovacím a koncem roku i v komerčním provozu. Sítě UMTS umožňují v rámci mobilních
sítí plnohodnotný širokopásmový přístup ke službám.
Vývoj počtu účastníků v mobilních sítích v následujícím grafu vyjádřený v počtu aktivních SIM karet potvrzuje i v roce 2006 rostoucí tendenci.
V roce 2006 přibylo 833 064 nových účastníků a jejich celkový počet dosáhl ke konci roku hodnoty
11 998 000.
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V roce 2006 byl zaznamenán poměrně výrazný nárůst objemu hlasového provozu a pozvolný nárůst počtu odeslaných SMS, jak dokládá následující graf.
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Výrazně v průběhu roku 2006 vzrostl také provoz vyjádřený v minutách volání na jednu aktivní SIM
kartu, tedy na jednoho účastníka. Dosáhl hodnoty 800 minut na účastníka proti hodnotě 659 minut na
účastníka v roce 2005. Nárůst objemu provozu na účastníka vzrostl poprvé od roku 2002. Naopak
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mírně poklesl počet SMS na účastníka, a to z hodnoty 524 v roce 2005 na hodnotu 519 v roce 2006.
Vývoj obou hodnot od roku 2002 je zachycen v následujícím grafu.
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Vývoj cen služeb poskytovaných v mobilních sítích
Dále uvedené grafy zachycují vývoj cen u cenových plánů nabízených mobilními operátory v roce 2006.
Vzhledem k množství cenových plánů, které jsou mobilními operátory nabízené, byly pro potřeby této
zprávy porovnány pouze cenové plány jednotlivých operátorů s nejnižším měsíčním paušálem. Dále byl

sledován vývoj cen odchozího volání do ČR ze zahraničí (roaming) u mobilních operátorů v roce 2006.
Vzhledem k předpokládanému zavedení regulace ze strany Evropské komise bude ČTÚ podrobněji sledovat vývoj cen roamingu.
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2.3

PŘENOSITELNOST TELEFONNÍCH ČÍSEL

Služba přenesení telefonního čísla v pevných sítích byla v České republice zahájena 1. ledna 2003, a to
podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Dne 15. ledna 2006 bylo v České republice zahájeno poskytování služby přenesení telefonního čísla
ve veřejných mobilních telefonních sítích, která umožňuje každému účastníkovi mobilní sítě ponechat
si telefonní číslo, popřípadě čísla, nezávisle na podnikateli, který veřejně dostupnou službu poskytuje,
a tím usnadňuje rozhodování účastníka o přechodu k jinému poskytovateli služeb, což má pozitivní vliv
na rozvoj konkurenčního prostředí. Této problematice byla již před započetím služby věnována u Úřadu
značná pozornost.
V souladu se zákonem o elektronických komunikacích vydal Úřad dne 27. června 2005 opatření obecné
povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností
čísel (dále jen „OOP NP“).
K ověření plnění podmínek stanovených pro procesy přenášení čísel provedl ČTÚ kontroly poskytování
služby přenesení telefonních čísel mezi podnikateli zajišťujícími veřejnou mobilní telefonní síť. První z nich
proběhla na přelomu roku 2005 a 2006, tedy ještě před zahájením poskytování služby. Byla zaměřena
na splnění povinnosti doplnit Všeobecné podmínky o podmínky přenesení čísla. Další kontroly již byly
zaměřeny na poskytování služby, především plnění lhůt procesů při přenášení čísel mezi operátory mobilních sítí.
V rámci kontroly provedl ČTÚ i zkušební přenesení telefonních čísel mezi všemi mobilními sítěmi. Při této
kontrole nebyly zjištěny žádné závady, čísla byla přenesena ve lhůtách stanovených v OOP NP.
Stížnosti na poskytování služby přenesení čísla řešil Úřad především v době bezprostředně po zahájení
poskytování služby. V průběhu času počet stížností výrazně klesal. Důvody stížností lze rozdělit do několika skupin:
• technické (technická závada společného řešení – nástrojů zajišťujících referenční zdroj informací o přenesených číslech související funkce pro podporu služby, nepřenositelnost čísel náležící síti NMT),
• organizační (chyba prodejců, ztracená objednávka, nabízení služby přenesení bez objednávky, obsah
hlasového oznámení účastníkovi volajícímu na přenesené číslo do jiné sítě),
• podmínky poskytování služby (nevrácení zbytkového kreditu na SIM kartě, podmínka nezáporného
kreditu na SIM kartě). Úřad v rámci svého zmocnění činí kroky, které povedou ke změně ustanovení upravujících nezáporný kredit (případně nenulový kredit) ve všeobecných podmínkách společností
T-Mobile, Vodafone a Telefónica O2 tak, aby dlužná částka mohla být uhrazena, a to i bez dobití
dodatečného kreditu,

• smlouva uzavřena na dobu neurčitou jako podmínka přijetí výpovědi z důvodu přenesení čísla (u společnosti T-Mobile). Úřad zastává stanovisko, že uzavírání smluv na dobu určitou je v souladu s právním
řádem. Pozdější úmysl účastníka přenést si číslo nezakládá podle názoru Úřadu jeho právní nárok
na předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, pokud taková možnost nebyla předem ujednána.
Případná dohoda mezi účastníkem a operátorem o předčasném ukončení smlouvy na dobu určitou
nemůže být ze strany Úřadu vynucována.
Za rok 2006 řešil Úřad ve správním řízení 8 účastnických sporů týkajících se služby přenesení čísla.
Při rozhodování byla poskytovateli služeb uložena povinnost obnovit proces přenesení čísla, vrátit účastníkovi uhrazenou cenu služeb, v jednom případě vzal navrhovatel po výzvě na zaplacení správního poplatku návrh zpět, v některých případech nebylo dosud rozhodnuto nebo rozhodnutí není pravomocné.
Na základě získaných poznatků ČTÚ konstatuje, že služba přenositelnosti čísel jak v pevných sítích, tak
ale již i v mobilních sítích, působí nepochybně jako prokonkurenční faktor.
V roce 2006 se proti roku 2005 v rámci přenositelnosti čísel mezi pevnými sítěmi podstatně zvýšil počet
jednotlivých přenesených čísel, které zpravidla reprezentují účastnické stanice, a to na hodnotu 10 838,
což znamená nárůst téměř 68 %.
Od 15. ledna 2006, kdy byla zavedena služba přenositelnosti čísel v mobilních sítích, která usnadňuje
rozhodování účastníka o přechodu k jinému poskytovateli mobilních služeb, bylo v ČR v mobilních sítích
přeneseno 136 410 čísel, což činí zhruba 1,14 % z celkového počtu aktivních SIM karet, tedy využívaných čísel.
Podrobnější informace o počtech přenesených čísel a hodnocení této služby ČTÚ uveřejnil ve své
Monitorovací zprávě č. 6 ČTÚ za leden 2007.
V souvislosti s vyhodnocením aplikace podmínek stanovených opatřením obecné povahy č. OOP/10/
07.2005-3 pro procesy mezi operátory v souvislosti se službou přenositelnosti čísel, připravil ČTÚ v roce
2006 novelu tohoto opatření.
Tato novela, vedle zpřesnění některých procesů a deﬁnic, doplňuje další čísla, která se vymezila jako
čísla přenositelná v rámci veřejných mobilních telefonních sítích, urychluje proces přenesení čísla společným časovým svázáním autorizace účastníka s ověřením objednávky. Změna opatření dále zpřesňuje
nároky operátorů, kterým vznikly náklady související se zajištěním ukončení chybně směrovaných volání
na přenesená čísla. Úřad zapracoval připomínky z veřejné konzultace, která byla ukončena 4. ledna
2007. Změnu podmínek ČTÚ vydal opatřením obecné povahy č. OOP/10/1.2007-1, které vydal dne
29. ledna 2007.
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3.

HODNOCENÍ TRHU POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Z historických důvodů je vysoce dominantním operátorem na trhu poštovních služeb společnost Česká
pošta, s. p. Vznik dalších, soukromých operátorů byl umožněn až ke dni 1. července 2000, kdy nabyl
účinnosti nový zákon o poštovních službách. Vzhledem ke všem konkurenčním výhodám České pošty
(rozsáhlá celostátní síť provozoven, u zákazníků dobře zavedené služby, možnost používání poštovních
schránek a poštovních známek, úspory z rozsahu a ze sortimentu) však konkurence až dosud vznikla jen
v dosti omezeném měřítku.
Možnost konkurence je navíc omezena v důsledku existence monopolu České pošty na dodávání písemných sdělení (dopisů) do hmotnosti 50 g za cenu nižší než 18 Kč. Tento monopol však bude pravděpodobně od 1. ledna 2009 zrušen v návaznosti na plné otevření trhu v rámci EU. Tento krok umožní
další rozvoj konkurence na tomto trhu. Na základě zkušeností z jiných zemí se však předpokládá, že
v dohledné době i tak zůstane značně dominantním operátorem Česká pošta.
V současné době probíhají v pracovní skupině Rady EU jednání o novém znění Směrnice 97/67/ES,
které přinese liberalizaci poštovního trhu ve všech členských zemích. Těchto jednání se, kromě zástupce
Ministerstva informatiky ČR, zúčastní i zástupce ČTÚ. V navrhovaném znění Směrnice je ponecháno
na členských zemích, aby si samy zvolily způsob, jakým budou v jejich zemi zajišťovány nejdůležitější
(základní) služby. Jde zejména o otázku, zda budou plně ﬁnancovány z cen placených zákazníky (tento
model se předpokládá v České republice), anebo zda budou zčásti ﬁnancovány z dodatečných zdrojů.
Za základní cíl liberalizace v počátečním období se považuje vznik alespoň určitého stupně reálné konkurence, který přiměje dosavadní vysoce dominantní operátory ke zvyšování kvality a zvyšování efektivity. Zkušenosti z několika zemí, kde již k liberalizaci došlo, ukazují, že k dosažení tohoto cíle postačuje,
aby tržní podíl nových konkurentů dosáhl 10 %.
Konkurence v oblasti základních služeb (obyčejné zásilky, doporučené zásilky, balíky, poštovní poukázky) je dosud jen zcela minimální a nemá na funkci trhu žádný reálný vliv. Jedinou výjimkou jsou expresní
a kurýrní služby v rámci balíků, u nichž má zákazník na výběr vedle služby České pošty „zásilka EMS“
i několik dalších podobných služeb jiných operátorů.
V oblasti direct mailu (adresné zásilky obsahující reklamu), který je velmi dynamickým trhem, monopol
České pošty na rozdíl od některých jiných členských zemí EU nikdy neexistoval. Díky tomu se zde již
v minulých letech rozvinula účinná soutěž, zejména mezi Českou poštou a společností Mediaservis. I tak
má však Česká pošta na tomto dílčím trhu nadále dominantní postavení (podle odhadů cca 80 %).
Společnost Mediaservis je v současné době vedle České pošty jediným dalším operátorem, který je
schopen zajistit dodávání na celém území České republiky. Další větší operátor, společnost TNT Post se
ke 100 % pokrytí území České republiky z hlediska vlastního dodávání postupně blíží.

Pro rozvoj konkurence na poštovním trhu je důležitý sousedící trh dodávání tisku a neadresných zásilek
(zpravidla reklamní povahy – letáky, prospekty atd.). Pro ekonomickou úspěšnost nově vznikajících operátorů je totiž důležité, aby svá zařízení, dopravní prostředky a personál mohli využívat paralelně jak na
poštovním trhu, tak na trhu dodávání tisku a neadresných zásilek. V tomto směru je příkladem společnost
Mediaservis, která se úspěšně etablovala na trhu dodávání tisku (cca 90 %), což jí pak umožnilo expanzi
na poštovní trh.
Základní služby poskytnuté Českou poštou a sledované ČTÚ (v tisících ks) (2002 - 2006)
Ukazatel

2002

2003

Počet přepravených obyčejných zásilek

614 741

593 317

598 441 561 694

534 270

Počet přepravených doporučených zásilek

110 963 107 966

108 011

106 578

111 063

Počet přepravených balíků

10 195

7 956

Počet přijatých poštovních poukázek

96 240

99 684

4.

2004

7 137

2005

2006

7 924

10 656

103 765 100 015

102 082

DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Významným tématem, které ovlivňovalo trh elektronických komunikací v průběhu roku 2006, především
však v jeho druhé polovině, byla příprava procesu digitalizace zemského televizního vysílání. V situaci,
kdy v České republice byly ve zkušebním režimu (v pilotním provozu) provozovány tři dílčí prozatímní
vysílací sítě digitálního televizního vysílání, se zásadní kroky v procesu digitalizace televizního vysílání
odvíjely od závěrů Regionální radiokomunikační konference v Ženevě, od nové právní úpravy po přijetí zákona č. 325/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
a konečně od zásad digitalizace zakotvených v materiálu „Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice“, který byl přijat usnesením vlády ČR ze dne 15. března 2006 č. 261.
V této souvislosti je třeba předeslat, že aktivity ČTÚ byly v této souvislosti výrazně determinovány nejen
rozsahem jeho kompetencí podle platné právní úpravy, ale v mnoha případech i ne vždy zcela dostatečnou právní úpravou základních mechanismů připravovaného přechodu na digitální vysílání v podmínkách České republiky. Zásadní skutečnosti, které měly v roce 2006 vliv na proces digitalizace televizního
vysílání jsou komentovány dále.
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4.1

ZÁVĚRY REGIONÁLNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍ KONFERENCE

Ve dnech 15. května až 16. června 2006 proběhla ve Švýcarsku v Ženevě druhá část Regionální radiokomunikační konference (RRC-06) Mezinárodní telekomunikační unie (dále jen „ITU“). V jejím průběhu
došlo k sestavení nového mezinárodního kmitočtového plánu pro zemské digitální televizní a rozhlasové
vysílání (dále jen „Plán GE06“). Přijetím závěrečných dokumentů, jak konference RRC-06, tak souběžně
proběhlé konference RRC-06-Rev.ST61 k revizi dohody přijaté konferencí ve Stockholmu v roce 1961,
byla zakončena významná etapa vytvoření podmínek pro realizaci přechodu od zemského analogového
televizního vysílání k vysílání digitálnímu. Česká republika, zastoupená ČTÚ se Regionální radiokomunikační konference zúčastnila s cílem zajistit pro budoucí období na mezinárodní úrovni dostatečné množství rádiových kmitočtů pro zemské digitální vysílání, resp. zajistit, že kmitočty využívané současným
zemským analogovým vysíláním bude možné efektivně využít v budoucím období pro vysílání digitální.
Výchozí jednací pozice pro prosazení uplatněných požadavků České republiky vycházela z dlouhodobých aktivit Českého telekomunikačního úřadu v přípravě RRC-06 vč. dvou a vícestranných mezinárodních jednání ke koordinaci postupu s dalšími evropskými zeměmi.
Pro Českou republiku skončila konference úspěšně, protože se české delegaci podařilo na konferenci obhájit všechny předložené požadavky a záměry, aniž by došlo k jejich podstatnému omezení. Tím byla zajištěna jedna z potřebných podmínek pro digitalizaci rozhlasového a televizního vysílání v České republice.
Česká republika, obdobně jako ostatní státy, získala konkrétní kmitočtové příděly pro stanoviště vysílačů
na dominantních lokalitách, což umožní v některých případech využití technického zázemí současných
analogových vysílačů (budovy, stožár, apod.). Co se týče časového hlediska, Plán GE-06 nestanoví
speciﬁcké restrikce, umožňuje státům realizovat proces přechodu od analogového k digitálnímu vysílání
v jimi zvolených termínech za standardních podmínek tj. provedení koordinací s příslušnými dotčenými
národními správami. Po uplynutí tzv. přechodného období (2015) však již správy nemohou uplatňovat
požadavky na ochranu analogového vysílání. Výhodnější situaci budou mít vždy ty země, v nichž jsou
sítě pro digitální vysílání zřizovány dříve než v sousedních zemích (ty musí při koordinacích brát ohled
na již vybudované sítě, u kterých nesmí dojít ke vzniku rušení).

V květnu 2006 nabyl účinnosti zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, který obsahuje zmocnění ČTÚ k vydání opatření obecné povahy – Technického
plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále
jen „TPP“). Tento zákon současně stanovil lhůtu pro držitele licencí k provozování celoplošného televizního vysílání, ve které mohou Radě pro rozhlasové a televizní vysílání předložit souhlas s TPP a tím získat
nárok na udělení kompenzační licence. Tato lhůta stanovená na 90 dní od nabytí účinnosti zákona
č. 235/2006 Sb., výrazně ovlivnila proces přípravy TPP, jehož vydání bylo v souladu s usnesením vlády
ČR ze dne 14. září 2005 č. 1189 plánováno na konec roku 2006. Technický plán přechodu mohl být
připraven až po obdržení výsledků Regionální radiokomunikační konference, které stanovily příděly
rádiových kmitočtů pro ČR a některé podmínky jejich využití. Dne 1. 8. 2006 byl zveřejněn k veřejné
konzultaci první návrh TPP, přičemž lhůta k podání připomínek byla zkrácena tak, aby bylo možno TPP
případně vydat ještě před uplynutím lhůty stanovené zákonem držitelům celoplošných licencí k provozování televizního vysílání. Současně Rada ČTÚ zorganizovala workshop s provozovateli vysílání i operátory vysílacích sítí, na němž bylo možno sporné části předmětné problematiky projednat a popřípadě
objasnit.
Na základě výsledků připomínkového řízení i uvedeného workshopu Rada ČTÚ rozhodla, že TPP nebude
vydán a bude v souladu se zásadními obdrženými připomínkami dopracován.
Druhý návrh TPP byl zveřejněn k veřejné konzultaci dne 31. 10. 2006. Po vypořádání obdržených
připomínek byl text TPP v souladu s uvedeným usnesením předložen vládě ČR k informaci. V důvodové
zprávě ČTÚ zdůraznil problémy vyplývající z nejednoznačné nebo chybějící legislativy, když formou
opatření obecné povahy, k jehož vydání byl ČTÚ zmocněn, nelze uložit žádné povinnosti, které by
nebyly stanoveny zákonem.
Vláda ČR vzala informaci na vědomí a následně byl TPP Radou ČTÚ dne 28. prosince 2006 přijat v podobě, která je plně v souladu s existující legislativou.

4.3
4.2

TECHNICKÝ PLÁN PŘECHODU ZEMSKÉHO ANALOGOVÉHO TELEVIZNÍHO
VYSÍLÁNÍ NA ZEMSKÉ DIGITÁLNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

V návaznosti na výsledky regionální radiokomunikační konference pokračoval ČTÚ v roce 2006 v přípravě technických podkladů pro přechod zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
vysílání. Jednání probíhala za účasti zástupců operátorů vysílacích sítí i provozovatelů celoplošného
televizního vysílání. Po udělení nových digitálních licencí Radou pro rozhlasové a televizní vysílání se
jednání účastnili i zástupci držitelů těchto nových licencí.

PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ VE VYBRANÝCH OBLASTECH

V rámci činnosti technické pracovní skupiny, která připravovala podklady pro zpracování oprávnění
obecné povahy Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
televizní vysílání (dále jen „TPP“) bylo konstatováno, že by bylo vhodné realizovat v některé z lokalit
přechod analogového vysílání na digitální s cílem získat maximální množství poznatků a zkušeností,
které by umožnily revidovat a upřesnit navržené postupy, a tím eliminovat případné budoucí problémy.
Bylo proto rozhodnuto mimo rámec TPP realizovat experimentální projekt v rámci omezeného územního
rozsahu a následně pilotní projekt, který by již zahrnoval jednu ucelenou oblast. V návaznosti na potře-
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bu dokončit proces uvolnění 12. TV kanálu, kde dochází k vzájemnému rušení analogového televizního
vysílání na území ČR a digitálního rozhlasového vysílání na území Německa, byla pro experimentální
projekt zvolena oblast Domažlic a pro pilotní projekt oblast Ústí nad Labem. Výsledkem mělo být ukončení analogového televizního vysílání, které v těchto lokalitách využívá 12. TV kanál. Současně však
došlo k dohodě České televize a Televize NOVA, které deklarovaly svůj zájem recipročně ukončit v obou
lokalitách i analogové vysílání ostatních programů. Televize PRIMA se k jednání nepřipojila, protože
z uvedených vysílačů není její analogové vysílání šířeno.
Dne 1. listopadu 2006 bylo zahájeno zemské digitální vysílání multiplexu A z vysílače Vraní vrch na
38. TV kanálu s výkonem 5 kW. Bohužel, do vyjasnění některých legislativních nejasností nebyl v rámci
multiplexu šířen program NOVA, který byl doplněn až v průběhu prosince 2006.
Na základě prvních výsledků rozsáhlého měření, které ČTÚ provedl ve spolupráci se společností
RADIOKOMUNIKACE a. s. ve více jak 170 obcích, byla provedena optimalizace technických parametrů
vysílače a byl zvýšen maximální vyzářený výkon na 10 kW. Opakovaná měření ve vybraných obcích
potvrdila, že došlo ke zlepšení příjmových podmínek v okrajových oblastech dosahu zemského analogového vysílání z vysílače Vraní vrch.

Úřad se zaměřil na ty hlavní aspekty připravované revize, které jsou z jeho pohledu rozhodující s tím, že
v ostatním Úřad své názory prezentoval v rámci přípravy podkladů pro společné stanovisko evropských
regulátorů (ERG).
Podle názoru ČTÚ by smyslem revize měla být taková úprava, která v konečném důsledku povede k posílení principů jednoduchosti, jednoznačnosti, předvídatelnosti, přiměřenosti, ale i potřebné efektivity
a vymahatelnosti aplikovaných regulačních mechanismů. Stejně tak je podle názoru ČTÚ nezbytné dále
prohloubit principy technologické neutrality. Připravované změny by samozřejmě měly ve svém důsledku
také znamenat odstranění nadbytečné regulace a administrativní zátěže nejen regulačních orgánů, ale
i podnikatelů na trhu. ČTÚ proto i nadále bude podporovat všechny návrhy na úpravu dosavadního
rámce, které budou takové principy respektovat.
Své stanovisko Úřad zaslal Komisi dne 25. října 2006 a text stanoviska zveřejnil na své internetové
stránce.

5.2
Další podrobná měření budou realizována v průběhu roku 2007 tak, aby bylo možno vyhodnotit co nejpřesněji podmínky pro postupné ukončování analogového televizního vysílání a minimalizovat případný
negativní dopad nezbytného přechodu na digitální vysílání.

5.

ROZHODUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

5.1

REVIZE REGULAČNÍHO RÁMCE EVROPSKÉ KOMISE PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Mezi hlavní aktivity Evropské komise (EK) v oblasti elektronických komunikací a pošty s dopadem na činnosti Úřadu v roce 2006 náležela především příprava revize Regulačního rámce pro služby a sítě elektronických komunikací, záležitosti mezinárodního roamingu, revize poštovní směrnice a rozpracování
záměru zavedení liberálnějšího přístupu ke správě rádiového spektra. V souvislosti s těmito úkoly zadala
EK vypracování řady studií, zaměřených na tyto oblasti s cílem dosáhnout zvýšení dynamiky vývoje,
vč. růstu investic v sektoru elektronických komunikací uplatněním nových postupů v regulaci elektronických komunikací a pošty. K těmto otázkám probíhaly veřejné konzultace, jejichž výsledky zveřejnila
Evropská komise na svých internetových stránkách.
ČTÚ se zabýval návrhy Evropské komise ve věci revize regulačního rámce pro elektronické komunikace
a v reakci na výzvu Komise zpracoval své stanovisko k presentovaným návrhům. Ve svém stanovisku se

PŘÍPRAVA REGULACE CEN MEZINÁRODNÍHO ROAMINGU

Z pohledu mezinárodního významu byla jedním z hlavních témat roku 2006 připravovaná regulační
opatření v oblasti cen mezinárodního roamingu. Na základě jednání pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost byl připraven text návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
o roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Společenství a změny Směrnice 2002/21/ES o společném regulačním rámci pro sítě a služby elektronických komunikací. Jednání o tomto nařízení bude
pokračovat během německého předsednictví a v 1. polovině roku 2007 bude návrh také na programu
jednání Evropského parlamentu.
Podle zdůvodnění Komise vykazuje trh roamingových služeb určitá speciﬁka, a výše cen za tyto služby
proto zůstává působením trhu neovlivněna.
Návrh Nařízení přináší „zastrojování“ velkoobchodních a maloobchodních cen, zvýšení transparentnosti
a zavedení nových pravomocí národních regulačních autorit (NRA).
ČTÚ sice ve svém stanovisku stejně jako následně v rámci účasti na pracovní skupině EP, vyslovil souhlas
s názorem, že současné ceny mezinárodního roamingu jsou poměrně vysoké. Současně však upozornil
opakovaně, že tendence průměrných cen za minutu tzv. outbound roamingu má v ČR klesající charakter
i vzhledem k začlenění národních mobilních operátorů do nadnárodních skupin mobilních operátorů.
Proto ČTÚ v rámci společné pozice s ministerstvem informatiky uplatnil při formulaci pozice České republiky některé výhrady proti regulaci navržené EK.
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Tyto výhrady se týkají i skutečnosti, že navrhované Nařízení jde mimo principy současného evropského
regulačního rámce pro elektronické komunikace, což se mimo jiné projevuje v nutnosti změny Směrnice
2002/21/ES bez toho, že by taková změna byla výsledkem probíhající revize tohoto regulačního rámce.
Úřad dále považuje za rozumné a účelné, aby jakákoliv regulace na maloobchodním trhu byla podmíněna dostatečnou analýzou velkoobchodního trhu po zavedení regulačních opatření. Zásah do maloobchodních cen považuje ČTÚ za poslední možnost, jak zajistit prospěch pro uživatele v momentě, kdy
ostatní možnosti nápravy selžou. Tento názor vychází rovněž z celkové koncepce a smyslu stávajícího
regulačního rámce elektronických komunikací, podle kterého má být potenciálně regulovaný trh nejprve
podroben analýze a pokud tato prokáže opodstatněnost regulace, je třeba zvolit nejnižší možnou míru
regulace, která současně dokáže zajistit nápravu zjištěného stavu.

5.3

PŘIPRAVOVANÉ OTEVŘENÍ TRHU POŠTOVNÍCH SLUŽEB

Na mezinárodní úrovni v oblasti poštovních služeb bylo nejdůležitější událostí v roce 2006 potvrzení
záměru Evropské komise plně otevřít trh poštovních služeb s plánovaným termínem k 1. lednu 2009. Jde
o zásadní změnu v poštovním sektoru, završující historický proces liberalizace. Až dosud totiž přetrvává
v této oblasti v jistém rozsahu monopol státních veřejných operátorů. Nové znění Směrnice 97/67/ES
o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality
služby je zaměřeno na úpravu poměrů na liberalizovaném trhu. Příprava a projednávání nového znění
Směrnice probíhá zejména v rámci EU a Evropského výboru pro regulaci poštovního sektoru (CERP).
ČTÚ proto i v této souvislosti spolupracuje s Komisí Evropských společenství a zástupci Úřadu se rovněž
účastní pravidelných plenárních zasedání Výboru evropských poštovních regulátorů (CERP). Zastoupeni
jsou zde zástupci prakticky všech poštovních regulátorů z evropských zemí; jednání se pravidelně účastní
i zástupci Komise EU. Hlavním účelem jednání jsou vzájemné konzultace mezi jednotlivými poštovními
regulátory, různé metodické otázky regulační činnosti a výměna zkušeností.

5.4

KONFERENCE VLÁDNÍCH ZMOCNĚNCŮ

Z hlediska postavení České republiky v mezinárodních organizacích měla v roce 2006 mimořádný význam Konference vládních zmocněnců, která je nejvyšším orgánem ITU, a je svolávána ve čtyřletých
intervalech. V roce 2006 se uskutečnila v turecké Antálii (KVZ-06). V souladu se základními dokumenty
ITU stanovila na období let 2008 – 2011 principy ﬁnancování aktivit a personální politiky, revidovala
některá ustanovení jejích základní dokumentů a rezolucí, zvolila funkcionáře do nejvyšších řídících funkcí a členy Rady a Sboru pro Radiokomunikační řád a rozhodla o řadě dalších otázek nezbytných pro
zajištění činnosti ITU.
V mezidobí mezi zasedáními KVZ řídí činnost ITU Rada, složená ze 46 členských států. Na zasedání
KVZ-06 byla Česká republika zvolena členem Rady již v třetím volebním období za sebou. Její zvolení
patří k významným úspěchům v rámci mezinárodních vztahů v oblasti telekomunikací a lze je přičíst jak
aktivnímu vystupování delegací České republiky a české správy telekomunikací na zasedáních řídících
a pracovních orgánů v rámci mezinárodních vládních i resortních telekomunikačních organizací, tak
úspěšné diplomatické kampani Ministerstva zahraničních věcí ČR za zvolení České republiky do tohoto
orgánu.
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KAPITOLA II.

OSTATNÍ ČINNOSTI ČTÚ

1.

VNITROSTÁTNÍ AKTIVITY

1.1

MONITORING TRHU A SBĚR DAT

Po dokončení procesu analýz relevantních trhů, který je dokumentován v kapitole I. této zprávy, zahájil
ČTÚ ve druhé polovině roku 2006 práce na přípravě elektronického sběru dat pro účely monitorování
trhu, analýz relevantních trhů a statistických výkazů. Jednalo se zejména o přípravu koncepce a jednotné
metodiky sběru dat. V roce 2006 byly připraveny a předány ČSÚ statistické výkazy pro rok 2007 a byly
zpracovávány údaje získané statistických zjišťováním z roku 2006.
Nově pak ČTÚ začal, počínaje měsícem září 2006, pravidelně vydávat měsíční monitorovací zprávy,
které obsahují shrnutí nejdůležitějších události na trhu elektronických komunikací a poštovních služeb
z pohledu regulátora a souhrnnou informaci o rozhodujících činnostech ČTÚ v daném měsíci. Monitorovací zprávy ČTÚ pravidelně zveřejňuje na své internetové stránce.

1.2

CENOVÁ REGULACE

Kontroly cen v oblasti elektronických komunikací
V průběhu roku 2006 bylo provedeno 6 státních kontrol v oblasti cen, zaměřených na kontrolu vstupních
údajů do modelů a výpočtu cen za propojení, u kterých Úřad uplatnil regulaci. Jednalo se o ověřování
nákladů pro modely LRIC a LLU a historických nákladů vstupujících do výpočtu cen za terminaci v mobilních sítích. Výsledky těchto kontrol byly aplikovány do výpočtů cen za terminaci a originaci v pevných
sítích, ceny za terminaci v mobilních sítích a ceny za zpřístupnění účastnického kovového vedení.
Dále byla provedena kontrola zaměřená na ověření plnění uložených povinností podnikům SMP, konkrétně u společnosti Telefónica O2 při poskytování cenového plánu Nonstop. V této souvislosti bylo zkoumáno, zda společnost Telefónica O2 neporušuje související uložená nápravná opatření na základě výsledků
analýz relevantních trhů, a to zejména na trhu č. 8. Předmětem cenové kontroly bylo ověření, zda alternativní operátoři, kteří platí společnosti Telefónica za propojení na minutové bázi, mohou svým koncovým
uživatelům nabízet také službu s „paušálním“ zpoplatněním. Z kontroly vyplynulo, že cena pro koncové
uživatele je vyšší než náklady, které by museli alternativní operátoři vynaložit na tato volání.
Úřad i po skončení státní kontroly nadále měsíčně sledoval a monitoroval situaci a podmínky pro poskytování předmětných cenových plánů.

Úřad provedl státní kontrolu u společnosti Telefónica O2 ve věci ověření cen za službu dial-up. Cílem
kontroly bylo zjistit, zda nedochází k diskriminaci při stanovení rozdílných cen pro koncové uživatele
v závislosti na přístupovém čísle pro službu dial-up. Kontrola prokázala, že společnost Telefónica O2 při
stanovení cen pro koncové uživatele za službu dial-up přístup k Internetu neporušila povinnost nediskriminace.
Dále ČTÚ zahájil dvě kontroly plnění povinností vyplývajících přímo ze zákona, a to u společností UPC
a ETEL při poskytování služeb přenositelnosti telefonních čísel. Úřad prověřoval, zda nedochází k porušení ustanovení § 55 odst. 3 Zákona při stanovení ceny koncovému uživateli za přenesení čísla. Tyto
kontroly nebyly do konce roku 2006 ukončeny.
V průběhu roku 2006 také ČTÚ provedl kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle
§ 115 odst. 3 písm. a) zákona, na základě kterých byly stanoveny čisté náklady za službu pronájem nebo
prodej speciálních koncových zařízení pro zdravotně postižené osoby. Jednalo se o ověření podkladů
v souvislosti s poskytováním této služby ze strany společnosti Telefónica O2 v rámci univerzální služby.
Regulace cen v oblasti elektronických komunikací
Úřad vydal v roce 2006 opatření obecné povahy č. OOP/4/03.2006-3, kterým se stanoví metodika
účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací.
Příprava tohoto dokumentu byla zahájena již začátkem roku 2005, materiál byl dvakrát předmětem
veřejné konzultace.
K naplnění ustanovení § 71 odst. 3 Zákona a podle opatření obecné povahy č. OOP/14/12.200543 Úřad zveřejňoval Srovnávací přehled o aktuálních cenách a podmínkách. Aktualizaci srovnávacího
přehledu prováděl Úřad vždy na základě podkladů jednotlivých operátorů při zavádění nových veřejně
dostupných telefonních služeb nebo změně cen a podmínek.
V souvislosti se snahou EK zavést regulaci cen u služeb roamingu začal Úřad, zejména ve druhém pololetí, podrobněji sledovat vývoj cen roamingových služeb poskytovaných koncovým uživatelům, tzv. outbound roaming. Úřad dále, v souladu s § 56 odst. 3 a § 45 odst. 1 Zákona, sledoval a vyhodnotil vývoj
úrovně cen, které jsou nebo mohou být předmětem regulace. Kromě těchto cen sledoval Úřad i vývoj cen
služeb zasluhujících zvýšenou pozornost, např. ceny na maloobchodní úrovni u služeb ADSL a veřejně
dostupné telefonní služby poskytované mobilními operátory.
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V rámci řešení sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti řešil Úřad spory o ceny za
přenesení čísla. V roce 2006 Úřad rozhodl spory o cenu za vyhledání čísla v síti společnosti T-Mobile
a ceny za přenesení čísla ze sítě společnosti Telefónica O2.

případech ve prospěch poskytovatele služby elektronických komunikací. Při rozhodování účastnických
sporů v oblasti námitek proti vyřízení reklamace byl kladen zvýšený důraz na problematiku automatického
či skrytého přesměrování na jinou službu či na službu jiného podnikatele, a tím ke zvýšení účtované ceny.

V rámci spolupráce s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti cen řešil Úřad zejména problematiku cen ADSL a podmínek, za nichž jsou ceny ze strany společnosti Telefónica O2 uplatňovány.
Jednalo se o posouzení nabídky slev společnosti Telefónica O2 koncovým uživatelům v souvislosti s možným porušením uložených povinností na trhu č. 12. Nebylo prokázáno, že by společnost Telefónica O2
nabízela službu koncovým uživatelům za cenu stanovenou pod náklady.

Podrobný přehled o počtech řešených účastnických sporů a detailní rozbor případů sporů, které se týkaly
služeb se zvláštním tarifem (kauza „dialery“) jsou dokumentovány v přílohách č.1 a 2 této Zprávy.

Regulace cen v oblasti poštovních služeb
V oblasti poštovních služeb vydal Úřad dne 27. dubna 2006 cenové rozhodnutí č. CR/P/04.2006-1,
kterým se stanoví seznam poštovních služeb do zahraničí a zahraničních poštovních služeb s regulovanými cenami. V Části I. je uveden seznam vybraných základních poštovních služeb do zahraničí, u kterých
se uplatňují úředně stanovené maximální ceny, a v Části II. je uveden seznam poštovních služeb do
zahraničí a zahraničních poštovních služeb, u kterých se uplatňují věcně usměrňované ceny.
Úřad stanovil způsob průběžné evidence nákladů spojených s provozováním jednotlivých služeb, na něž
se vztahuje poštovní povinnost pro Českou poštu.
Úřad se dále zabýval problematikou pravidel, podle nichž budou náklady společné pro více činností
držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost.

1.3

ÚČASTNICKÉ SPORY

Správní rozhodování ve věcech účastnických sporů
V průběhu roku 2006 řešil Úřad 60 396 účastnických sporů, z toho zahájeno bylo celkem 48 326
správních řízení. Ve sledovaném období bylo vydáno celkem 48 160 rozhodnutí ve věci. Úřad rozhodoval účastnické spory o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění) a vydal 47 364 rozhodnutí ve věci,
o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu a o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby Úřad vydal 796 rozhodnutí ve věci. Účastnických sporů o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby bylo ve sledovaném období 1 138, z toho bylo zahájeno 891 nových
správních řízení. Vydáno bylo 678 rozhodnutí ve věci.
V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu přístupu se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným na síti Internet nebo na jiných datových sítích Úřad řešil 422 účastnických sporů,
vydal 322 rozhodnutí ve věci, z toho v 253 případech bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka a v 63

Zvláštní případy tzv. „přesměrování volání na linky se zvláštním tarifem“ – spolupráce s Veřejným
ochráncem práv
V průběhu roku 2006 věnoval ČTÚ velkou pozornost řešení případů „podvodného“ připojení na linky
se zvláštním tarifem, tj. případů, kdy docházelo k změně připojení účastníků k síti Internet s využitím speciálních SW Dialerů na linky se zvláštním tarifem, jehož výsledkem bylo následně vyúčtování mnohem
větší úhrady za poskytnuté spojení než je obvyklé při připojení za běžný tarif pro dial-up připojení.
Úřad prostřednictvím svých internetových stránek a prostřednictvím vyjádření v médiích poskytuje co
možná největšímu počtu účastníků či uživatelů informace, týkající se takového podvodného připojení
k Internetu prostřednictvím linek se zvláštním tarifem a ochranou před ním.
• Úřad na svých internetových stránkách zveřejnil postup pro případ reklamace proti vyúčtování ceny za
poskytnutou službu,
• dne 4. srpna 2006 Úřad vydal tiskovou zprávu k problematice postupu Úřadu ve věci případů přesměrování připojení k Internetu prostřednictvím linek se zvláštním tarifem,
• dne 16. srpna 2006 Úřad zveřejnil Sdělení Úřadu k procesnímu postupu účastníka v případě jeho
nesouhlasu s vyúčtováním ceny za služby elektronických komunikací,
• Úřad měsíčně informuje veřejnost v Monitorovacích zprávách, v samostatné části věnované právě spotřebitelským otázkám, o stavu řešených sporů týkajících se přesměrování připojení k Internetu prostřednictvím linek se zvláštním tarifem.
Na základě rozhodnutí ČTÚ dne 28. října 2006 zahájila společnost Telefónica O2 poskytování služby „bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka“, která byla této společnosti uložena v rámci poskytování univerzální služby rozhodnutím Úřadu čj. 19 594/2006-610/VIII. vyř. ze dne
28. července 2006. Reálný dopad rozhodnutí na počet účastnických sporů v roce 2006 nebylo možno
dostatečně vyhodnotit pro krátkou dobu poskytování této služby.
V dané věci ČTÚ rovněž spolupracoval s Veřejným ochráncem práv, který Úřad upozornil na několik konkrétních případů uživatelů služeb dial-up připojení k síti Internet, u kterých bylo takové přesměrování na linku
se zvláštním tarifem prostřednictvím dialeru zjištěno. Na základě vzájemného vyjasnění uvedených případů
ČTÚ informoval Veřejného ochránce práv o přijetí konkrétních opatření týkajících se případů, kdy dochází
k přesměrování nebo k sestavení nového spojení, a tím současně ke zvýšení účtované ceny bez upozornění
uživatele služby osobou poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se zvýšenou cenou.
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ČTÚ především zajistil jednotný postup v rozhodování o námitkách proti vyřízení reklamace na vyúčtovanou cenu podle §129 zákona. Úřad v těchto řízeních zjišťuje zejména splnění povinností poskytovatele služeb vyplývajících z § 94 odst. 2 zákona, tj. zda uživatel služby elektronických komunikací byl
o přesměrování na jinou službu informován, a to v českém jazyce, a zda měl možnost přerušit spojení
před tím, než došlo k přesměrování nebo sestavení nového spojení. V řízeních o těchto skutečnostech
vyžaduje důkazy relevantní pro dobu, ve které byla cena za službu účtována, případně bezprostředně
před a po této době.
Úřad rovněž informoval Veřejného ochránce práv o tom, že na podporu svého rozhodování v oblasti
účastnických sporů instaloval na všech odborech pro oblasti testovací pracoviště pro kontrolu hlasových
a datových služeb elektronických komunikací. Zařízení umožňuje zaznamenávat, třídit a archivovat nahrané hovory. Dále bylo pracoviště odboru státní kontroly elektronických komunikací vybaveno zařízením
pro snímání obrazovek při testování na síti Internet.
V návaznosti na zveřejněné stanovisko Veřejného ochránce práv ze dne 12. července 2006 se ČTÚ od
druhého pololetí roku 2006 intenzivně zabýval vyřizováním žádostí účastníků služeb elektronických komunikací o přezkoumání jejich případů, popřípadě přezkoumání rozhodnutí Úřadu, včetně požadavků
na náhradu škody, týkajících se vyúčtování ceny za poskytnuté služby elektronických komunikací, které
zahrnují ceny za linky se zvláštním tarifem (tzv. „dialery“).
V tomto období Úřad obdržel celkem 345 různých žádostí v dané věci. Z tohoto počtu bylo do konce
roku 2006 vyřízeno 254 žádostí o náhradu škody. Vzhledem k tomu, že v těchto případech nebylo zjištěno ze strany Úřadu porušení povinností, které by zakládalo relevantní nárok na náhradu škody podle
zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, nemohl Úřad jinak, něž tyto žádosti
jako nedůvodné odmítnout. V tomto smyslu také byly žadatelé vyrozuměni.
Vedle požadavků na náhradu škody Úřad v dané věci zaevidoval 92 žádostí o přezkumné řízení.
Do konce roku 2006 Úřad 54 případů z těchto podnětů odložil. V těchto případech nebyl po posouzení
všech relevantních podkladů shledán rozpor se zákonem, a to z důvodu, že v těchto případech sporná
zúčtovací období spadala do doby před účinností zákona o elektronických komunikacích. Předchozí
právní úprava, tedy zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, totiž neobsahovala ustanovení ukládající osobě poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací se zvýšenou cenou povinnost informovat účastníka o přesměrování na
jinou službu, o zvýšení a umožnit mu přerušení spojení, tedy takovou povinnost, jakou ukládá ustanovení
§ 94 odst. 2 zákona o elektronických komunikací (účinného od 1. května 2005). Proto nebylo v rozporu
se zákonem, pokud zajištění splnění takové povinnosti v řízení o námitkách jak před správním orgánem
I. stupně, tak před správním orgánem II. stupně, nebylo zkoumáno, přičemž jiný rozpor se zákonem
shledán nebyl. V 19 případech žádostí o přezkumné řízení pak Úřad zrušil rozhodnutí správního orgá-

nu I. stupně a věc vrátil k novému rozhodnutí. Posuzování všech zbývajících žádostí v dané věci bude
pokračovat v následujícím roce.
Řešení dalších stížností účastníků služeb
ČTÚ se vedle rozhodování účastnických sporů ve správním řízení v průběhu roku 2006 zaměřil i na vyřizování stížností účastníků služeb elektronických komunikací, jak je dokumentováno v připojeném přehledu.
Stížnosti za rok 2006
Předmět stížnosti

Počet

Vyřízení

Stížnosti ve věci -

215

Po prověření bylo řešeno ve správním řízení
podle § 129 ZEK a § 95 odst. 1 písm. c) ZoT

a)
b)

reklamace na vyúčtování cen
kvality služby

Stížnost na přenositelnost telefonního
čísla (MNP)

Ostatní stížnosti na poskytování služby
elektronických komunikací

CELKEM

83

Rozhodnuto ve prospěch účastníka

54

Rozhodnuto ve prospěch poskytovatele

78

Případy ukončení správního řízení usnesením,
tj. případy úmrtí účastníka, zániku ﬁrmy,
přerušení řízení ze zákona (konkurz),
nepříslušnosti apod.

8
7

Správní řízení podle § 129 ZEK

1

Podána informace o možnosti podat námitku
proti vyřízení reklamace podle § 129 odst. 2
ZEK

139

362

16

SŘ zastaveno pro nezaplacení správního
poplatku

4

SŘ zastaveno z důvodu zpětvzetí návrhu

6

Postoupeno k vyřízení jinému správnímu
orgánu nebo poskytovateli

6

Sdělení, že nebylo zjištěno porušení ZEK

3

Podána informace o nekompetentnosti ČTÚ
ve věci

79

Podána informace, vysvětlení podle ZEK

25

Dopis stěžovateli a postoupení stížnosti
poskytovateli služby elektronických komunikací

36
V případě stížností, které směřovaly na způsob vyřízení reklamace a kvalitu služeb, zahájil ČTÚ po prověření věci standardní správní řízení.

Přehled o počtech vydaných individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ze rok 2006 je
obsažen v tabulce v příloze č. 3 této Zprávy.

Ostatní stížnosti na poskytování služby, které ČTÚ ve sledovaném období řešil, směřovaly především
proti případům:
• příplatku 5,- Kč u každého volání v síti společnosti Telefónica O2 při aktivovaném tarifu O2 MINI,
• nespokojenosti s vyřízením žádosti o přeložení telefonní stanice,
• nespokojenosti se zřízením služby Internet Expres (ADSL),
• nespokojenosti s vyřízením požadavku na přeložení přípojky ISDN,
• nevyřízení žádosti o změnu služby širokopásmového Internetu,
• nespokojenosti s kvalitou služby WIFI Internet,
• postupu odstraňování nahlášené poruchy internetového připojení,
• výpadky TV programů u účastníka - UPC Česká republika, a. s.,
• nezřízení telefonní stanice, kdy účastníkovi byla odpojena linka z důvodu neplacení faktury, a po
zaplacení dlužné částky žádal o znovuzapojení linky ČTÚ,
• neetického způsobu získávání zákazníků (účastníků) – společnostmi Option One a. s., a TELE2 s. r. o.
Ve všech případech ČTÚ podané stížnosti prověřil a v případě jejich oprávněnosti operativně zajistil
řešení ze strany příslušného poskytovatele služeb.

Ověřování odborné způsobilosti
Součástí správy rádiového spektra je i ověřování odborné způsobilosti k obsluze rádiových vysílacích
zařízení v těch případech, kdy je tato způsobilost vyžadována. Počet průkazů odborné způsobilosti
k obsluze rádiových vysílacích zařízení, které ČTÚ vydal na základě složení zkoušky nebo znovu vydal
po uplynutí doby platnosti, na kterou tyto průkazy byly vydány, je uveden v tabulce. V průběhu roku
2006 došlo k navýšení počtu vydaných průkazů odborné způsobilosti HAREC. Ve většině případů se
jedná o průkazy HAREC, vyměněné na základě žádostí jejich držitelů podle ustanovení novelizovaného
§ 136 odst. 15 zákona. Podle tohoto ustanovení pozbývají průkazy udělené na základě předchozích
právních předpisů platnosti dnem 30. dubna 2007. Držitelé těchto průkazů proto mohou do 30. dubna
2007 požádat o jejich bezplatnou výměnu a této možnosti využili.

1.4

SPRÁVA KMITOČTOVÉHO SPEKTRA

Rozhodování o oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
V rámci výkonu činnosti správy rádiového spektra ČTÚ vydává, mění a odnímá individuální oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění“), na jejichž základě mohou jejich držitelé využívat
příslušné rádiové kmitočty. Tak jako i v uplynulém období, i v roce 2006 bylo nejvíce oprávnění uděleno
pro využívání rádiových kmitočtů pevnou službou, zejména radioreléovými spoji operátorů mobilních
sítí. Jedná se o nová oprávnění i o oprávnění vydaná dříve, u nichž ČTÚ prodloužil dobu platnosti.
Obdobně postupuje ČTÚ i v případě jiných radiokomunikačních služeb. V případě oprávnění pro využívání rádiových kmitočtů radioamatérskou radiokomunikační službou, námořní pohyblivou službou
a leteckou pohyblivou službou ČTÚ z důvodů mezinárodní platnosti těchto oprávnění vydává po uplynutí
doby platnosti vždy oprávnění nová. Celkové počty oprávnění udělených v roce 2006 v rámci jednotlivých radiokomunikačních služeb jsou uvedeny v tabulce.
Kromě výše uvedených oprávnění ČTÚ vydává krátkodobá oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,
která slouží pro krátkodobé využití rádiových kmitočtů jako např. pro ověření funkce nebo parametrů rádiových zařízení, sportovní přenosy, apod. ČTÚ rovněž vydává na základě reciprocity souhlas s využitím
vybraných rádiových kmitočtů nezbytných pro zajištění průběhu zahraničních státních návštěv.

Kmitočtová koordinace
V návaznosti na proces udělování oprávnění je třeba pro zajištění možnosti nerušeného využívání přidělených kmitočtů provést vnitrostátní a ve stanovených případech i mezinárodní koordinace. V rámci pozemní pohyblivé služby bylo mezinárodně koordinováno 306 koordinačních požadavků ze strany České
republiky. Protože se mezinárodní koordinace týká i zahraničních požadavků, které mohou ovlivnit využívání kmitočtového spektra na území České republiky, bylo v rámci plnění mezinárodních závazků posouzeno v pozemní pohyblivé službě 1978 kmitočtových požadavků správ sousedních států. V rámci rozhlasové služby byla zajištěna mezinárodní koordinace 97 vnitrostátních požadavků na kmitočty z pásma
VKV FM. Z tohoto počtu požadavků bylo vyhověno kladně ve 64 případech. Tyto zkoordinované rádiové
kmitočty byly spolu s příslušnými soubory technických parametrů předány Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. V souladu s přípravou opatření obecné povahy – Technického plánu přechodu zemského
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání byla průběžně prováděna mezinárodní kmitočtová koordinace rádiových kmitočtů pro zemské digitální televizní vysílání. Recipročně
byla zajišťována koordinace zahraničních požadavků na kmitočty pro zemské digitální televizní vysílání.
V pevné službě bylo posouzeno 950 požadavků sousedních správ na koordinaci radioreléových spojů.
Ze strany České republiky bylo posláno k posouzení sousedním správám 585 koordinačních požadavků
na radioreléové spoje. Rovněž bylo posouzeno 40 požadavků zahraničních správ na koordinaci stanic
pevné služby s pozemskými stanicemi družicové služby.
Ve spolupráci s organizací TESTCOM, která je autorizována provádět příslušné výpočty kompatibility,
byla provedena kmitočtová koordinace rádiových kmitočtů z pásma VKV FM s prostředky letecké navigační služby umístěnými na území ČR, u 53 požadavků na využití rádiových kmitočtů na území ČR
a u 79 požadavků na využití rádiových kmitočtů mimo území ČR.
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Další aktivity v oblasti správy kmitočtového spektra
ČTÚ v průběhu roku 2006 připravil a následně v souladu se zákonem o elektronických komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, vydal následující opatření obecné povahy a další všeobecná oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů a provozování rádiových zařízení:
a) Všeobecné oprávnění č. VO-R/10/05.2006-22, kterým se mění VO-R/10/08.2005-24 k využívání
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu, bylo zveřejněno v Telekomunikačním
věstníku č. 16/2006 s platností od 15. června 2006.
b) Opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Opatření obecné povahy
bylo zveřejněno v částce 1/2007 Telekomunikačního věstníku.
c) Návrh všeobecného oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu
10 GHz byl dán v roce 2006 k veřejné diskuzi. Vlastní všeobecné oprávnění č. VO-R/14/12.2006-38
bylo zveřejněno v částce 2/2007 Telekomunikačního věstníku s účinností od 19. ledna 2007.
d) Návrh všeobecného oprávnění k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci
v kmitočtovém pásmu 150 MHz byl dán v roce 2006 k veřejné diskusi. Vlastní všeobecné oprávnění
č. VO-R/22/02.2007-2 bylo zveřejněno v částce 5/2007 Telekomunikačního věstníku s účinností od
1. března 2007.
K 1. dubnu 2006 nabylo účinnosti 24 opatření obecné povahy, kterými byl vydán nový Plán využití
rádiového spektra (včetně jeho částí pro speciﬁkovaná kmitočtová pásma). Ke dni 1. září 2006 nabyly
účinnosti další nové části Plánu využití rádiového spektra pro pásma 4200–5925 MHz a 43,5–52,6
GHz.

1.5

SPRÁVA ČÍSEL

Kontinuální činností, kterou Úřad zajišťoval v průběhu celého roku 2006, bylo rozhodování o žádostech
podnikatelů o udělení oprávnění k využívání čísel, číselných řad a kódů, adres a jmen (dále jen „čísel“),
resp. o žádostech podnikatelů o změnu, prodloužení nebo odnětí oprávnění k využívání čísel, z číslovacích plánů podle § 30 a násl. zákona. V průběhu roku tak bylo vydáno 316 rozhodnutí o oprávnění
k využívání čísel, 148 rozhodnutí o změně oprávnění, 71 rozhodnutí o prodloužení oprávnění a 47
rozhodnutí o odnětí oprávnění. Úřad v oblasti správy čísel vydal celkem 582 rozhodnutí. Ve všech stanovených případech byly na základě nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, předepsány a vybrány příslušné poplatky (vedle
poplatků správních), a to ve výši celkem 119 928 690 Kč.

Rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel (číselných řad a kódů, adres a jmen)
Počet
rozhodnutí

Druh čísla (směr)

Poskytovaná služba / přístup k síti

10

Kódy volby a předvolby operátora (CS/CPS)

6

11

Evropská harmonizovaná čísla a tzv. „povinné
služby“

0

12

Celostátní společensky významné operátorské
služby

11

13

Přístup na služební zařízení provozovatelů
telefonních sítí

1

14

Komerční, informační, nabídkové, pohotovostní
a bezpečnostní služby

1

15

Národní tísňová volání

1

2–5

Účastnická čísla ve veřejných pevných
telefonních sítích

53

600

Služby selektivního návěštění (paging)

0

601 – 608, 72X, 73X, 77X, 79XX

Účastnická čísla ve veřejných mobilních
telefonních sítích

6

700, 701

Osobní čísla služby UPT, přístupové číslo pro
službu univerzální osobní telekomunikace
(UPTAN)

0

800 AB (AB ≠ 00)

Služby na účet volaného (Freephone)

800 AB (AB = 00)

Služby typu Home Country Direct

81X, 83X, 84Y (Y = 3,4,5,6)

Služby se sdílenými náklady

24

82X

Služby virtuálních volacích karet (VCC)

15

84Y (Y = 0,1,2,7,8,9)

Služby se sdílenými náklady – služby
univerzálního přístupového čísla (UAN)

12

900

Služby se zvláštním tarifem – obchodní
a odborné

26

906

Služby se zvláštním tarifem – soutěže a hry
po telefonu, seznamky, inzerce, horoskopy
a obdobné služby

908

Služby se zvláštním tarifem (jednorázovým)

909

Služby se zvláštním tarifem – pro dospělé

29

910

Účastnická čísla služeb založených na přenosu
hlasu s IP protokolem (VoIP)

14

93, 96X

Celostátní záznamníková služba a služba
předávání hlasových zpráv

Rámcově jsou rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel dokumentována v následujícím přehledu:

63
0

8
1

0

38
95XX

Přístup k neveřejným telefonním sítím

4

971

Přístup k síti Internet

9

97Y (Y = 2,3,4)

Síť Českých drah, stacionární vojenská síť
Ministerstva obrany a síť Ministerstva vnitra

0

976

Přístup se zvláštním tarifem ke službám
poskytovaným na síti Internet nebo na jiných
datových sítích

2

977

Veřejné datové sítě a interaktivní služby

0

980, 983

Služby hlasových virtuálních privátních sítí (VPN)

0

MNC

Kód veřejné mobilní telefonní sítě

1

DNIC

Identiﬁkační kód veřejné datové sítě

0

ExID

Identiﬁkační číslo ústředny

1

OpID

Identiﬁkační číslo provozovatele

8

ISPC

Kód mezinárodního signalizačního bodu

7

SPC

Kód signalizačního bodu

IIN

Číslo identiﬁkující vydavatele

3

ADMD

Administrační managementová doména

0

Celkem počet rozhodnutí:

10

316

V rámci přípravy prováděcích předpisů k zákonu, po připomínkování s odbornou veřejností, Úřad v březnu 2006 předal na Ministerstvo informatiky ČR návrh vyhlášky, kterou se podle § 29 odst. 4 zákona
stanoví číslovací plány sítí a služeb elektronických komunikací.

1.6

REGULACE POŠTOVNÍCH SLUŽEB

ČTÚ vykonává regulaci v oblasti poštovních služeb již od 1. dubna 2005. Působností Úřadu v oblasti
základních služeb je především regulace nejdůležitějších poštovních služeb (tzv. základních služeb) a dohled na jejich zajišťování Českou poštou, s. p.
Základními úkoly Úřadu v oblasti základních služeb jsou:
• zajistit všeobecnou dostupnost kvalitních základních služeb,
• zajistit informovanost veřejnosti o optimálním využívání základních služeb,
• všestranně ochraňovat zákazníky před negativními důsledky dominantního postavení České pošty.
Regulačními nástroji Úřadu jsou vyslovování souhlasu s poštovními podmínkami, za nichž bude Česká
pošta základní služby nabízet a stanovování základních kvalitativních požadavků, jež je Česká pošta při
poskytování základních služeb povinna dodržovat.

V průběhu roku Úřad vydal 8 rozhodnutí o vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami, resp. s jejich
změnami. V průběhu roku Úřad dále vydal 7 rozhodnutí o stanovení základních kvalitativních požadavků, resp. o jejich změně.
Závazné požadavky na zlepšení obsluhy zákazníků České pošty, které Úřad v průběhu roku 2006 vůči
České poště uplatnil, se týkaly například následujících požadavků:
a) aby dodejky byly po potvrzení převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky příjemcem
vraceny odesílatelům neprodleně,
b) aby v případech, kdy se nepodaří na duplikát dodejky opatřit podpis příjemce potvrzující převzetí
poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky, Česká pošta připojila k dodejce fotokopii té části
vlastních dokladů, v níž příjemce potvrdil jejich převzetí, a to včetně poučení, že podpis příjemce
v těchto dokladech nahrazuje jeho podpis na dodejce,
c) aby Česká pošta sdělila adresátovi, jeho zmocněnci, zákonnému zástupci adresáta nebo jeho zmocněnci poštovní adresu odesílatele v případě, že poštovní zásilka nebo poukázaná peněžní částka byla
vrácena z důvodu, že si ji příjemce nevyzvedl v určené lhůtě,
d) jestliže se změní dosavadní poštovní směrovací číslo přidělené adresátovi, aby použití poštovní adresy napsané způsobem, který byl požadován v minulosti, neměl vliv na poskytnutí poštovní služby,
e) aby Česká pošta ve svých doporučených vzorech psaní poštovní adresy vycházela z názvu obce
a nevyžadovala u názvu adresní pošty dodatky sloužící k odlišení od jiné stejnojmenné obce a aby
informovala veřejnost, že použití poštovní adresy napsané způsobem, který byl doporučován v minulosti, je i nadále možné,
f) aby Česká pošta zasílala písemné oznámení o výsledku reklamace v obyčejné zásilce.
Úřad dohlíží na způsob, jakým Česká pošta své povinnosti plní, několika různými formami. Za rok
2006 uskutečnil Úřad 21 kontrol, při kterých provedl kontrolu u 123 provozoven České pošty. Souhrnná
zpráva o plnění povinností uložených České poště vyžadovaná jak zákonem o poštovních službách, tak
i Směrnicí 97/67/ES, bude zveřejněna v průběhu 1. pololetí 2007.
Úřad dále pomáhá zákazníkům při řešení jejich sporů s Českou poštou. Jde zejména o případy, v nichž
jednání zákazníků s Českou poštou nevede k uspokojivému vyřešení záležitosti, nebo o případy, v nichž
zákazníkům zůstává pocit újmy na jejich právech.
Za loňský rok Úřad vyřídil 183 podání zákazníků týkající se základních služeb, včetně zásahu u České
pošty, pokud ho bylo zapotřebí.
V případě, kdy dojde ke sporu mezi zákazníkem a Českou poštou, který se nepodaří mezi nimi vyřešit,
může zákazník požádat Úřad, aby k případu vydal své odborné stanovisko. Cílem je takové situace za
přispění Úřadu vyřešit, pokud možno, mimosoudně. Za loňský rok Úřad vydal 4 taková stanoviska ke
sporům.
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Dokumentace činností ČTÚ v oblasti regulace poštovních služeb v roce 2006 je v souhrnu uvedena v tabulce v příloze č. 4 této Zprávy.

1.7

VÝKON STÁTNÍ KONTROLY

Vedení evidence a kontrola podnikatelů v elektronických komunikacích
Podle § 14 zákona vydal Úřad 1094 osvědčení potvrzující, že osoba hodlající podnikat v elektronických komunikacích splnila povinnost podle § 13 zákona a oznámila písemně tuto skutečnost Úřadu.
Dále bylo vydáno 266 osvědčení o oznámení změny údajů uvedených v oznámení podnikání podle
§ 13 odst. 6 zákona.
Úřad provedl komplexní kontrolu plnění povinnosti oznámit komunikační činnost podle § 13 zákona,
která je podnikáním v elektronických komunikacích, se zaměřením především na dřívější držitele telekomunikačních licencí a osvědčení o registraci podle příslušné generální licence, které byly vydány
podle zákona č. 151/2000 Sb. Bylo vykonáno 521 kontrol a řešeno 180 případů. Ve správním řízení
bylo vydáno 156 rozhodnutí ve věci. Za neoprávněné podnikání byly uloženy pokuty v celkové výši
1.006.500,- Kč.
Kontrola plnění rozhodnutí Úřadu
Koncem roku 2006 byla u společnosti Telefónica O2 zahájena kontrola plnění rozhodnutí Úřadu
čj. 466/2006-610/III. vyř. ze dne 13. 3. 2006, o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální
služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů (VTA), která bude ukončena a vyhodnocena
v I. čtvrtletí roku 2007.
Bylo kontrolováno plnění podmínek stanovených společnosti Telefónica O2 rozhodnutím čj. 466/2006610/III. vyř. ze dne 13. března 2006, o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí
službu - služby VTA podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Kontrola byla
provedena podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a probíhala
na celém území České republiky. Z celkového počtu přes 9 500 VTA a veřejných telefonních stanic,
které společnost Telefónica O2 označila jako provozované v režimu univerzální služby, jich bylo zkontrolováno více než 1100. Kromě základních požadavků na VTA, jako je nepřetržitý a bezplatný přístup,
informace o ceně, informace o volacím čísle a vybavenost telefonním seznamem, se kontrola zaměřila na
splnění požadavků pro zdravotně postižené. Jedná se o stanovené parametry pro přístupnost VTA, výška
umístění přístroje, vybavení VTA sedátkem a možnost připojení sluchadel pro nedoslýchavé. Vyhodnocení kontroly a stanovení opatření k odstranění nedostatků bude ukončeno v březnu 2007.
Další kontrolní činnost Úřadu byla zaměřena zejména na:
• měření pokrytí Domažlicka signálem digitální televize DVB-T z vysílače Vraní vrch na 38. kanálu, který

byl uveden do provozu dne 1. listopadu 2006 v rámci akce uvolnění 12. TV kanálu. Bylo změřeno
pokrytí ve 106 obcích, výsledky měření byly průběžně zveřejňovány na stránkách společnosti Radiokomunikace a. s. Současně bylo prováděno porovnávací měření pokrytí 25 vybraných obcí, kde
podle výpočtu došlo ke zhoršení vypočítaného pokrytí digitálním signálem proti vypočítanému pokrytí
analogovým signálem z vysílače Vraní vrch na kanálech 12 (ČT2), 24 (NOVA) a 41 (ČT1). Měření
pokrytí pokračuje v dalších obcích i v roce 2007;
• měření při krátkodobém vysílání digitální televize DVB-H v Praze. Byla ověřena kompatibilita současného provozu digitálního a analogového vysílání na sousedních kanálech;
• šetření rušení v pásmech 900 MHz, 1800 MHz, 2000 MHz a 873 MHz na základě hlášení operátorů sítí GSM a UMTS. Zdrojem rušení bylo nežádoucí vyzařování PC, rozvodů STA a aktivních ITA,
RR spoje provozované podle všeobecného oprávnění č. VO-R/14/08.2005-26, a příslušenství RLAN
sítí. Provozovatelům těchto zařízení byla v 6 případech vydána výzva k odstranění rušení podle § 114
odst. 1 zákona o elektronických komunikacích;
• kontrolu WIFI sítě provozované v městské části Praha 5, kterou je poskytována služba připojení k Internetu;
• monitorování kmitočtových pásem 300 MHz, pásem bezšňůrových telefonů CT1, CT1+ a CT2 a pásma 45 MHz, která byla od 1. ledna 2006 uvolněna pro jiné využití. Zjištěné nepovolené využívání
těchto pásem bylo řešeno ve správních, resp. přestupkových řízeních podle zákona o elektronických
komunikacích;
• průběžnou kontrolu dodržení podmínek stanovených v individuálních a ve všeobecných oprávněních
k využívání rádiových kmitočtů;
• měření pokrytí signálem UMTS v Praze, v počtu 274 bodů sítě T-Mobile a Telefónica O2 (dříve Eurotel
Praha), v období od 7. února do 3. března 2006;
• šetření rušení příjmu R a TV vysílání. V souvislosti se spouštěním základnových stanic technologie
CDMA 1xEVDO byla řešena celá řada případů rušení televizních signálů – ve velké míře zvláště
v oblastech Dobříš, Příbram, Lysá nad Labem, Třebotov, Kladno, kdy se jednalo o desítky postižených
občanů v každé obci. Při šetření případů rušení příjmu provozem technologie CDMA se vesměs jednalo
o nedostatečnou odolnost rušených přijímacích zařízení.
V oblasti zjišťování zdrojů rušení se počet ani struktura hlášení na rušení proti minulým letům nezměnila
– jednalo se převážně o rušení II. TV kanálu průmyslovými zdroji (termostaty, spínané zdroje, apod.).
V případech zjištění rušícího zdroje byl tento vždy odstraněn v termínu stanoveném ve výzvě k odstranění
rušení a nebylo proto nutné zahajovat správní řízení.
Automatický systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS)
Realizace projektu ASMKS, která byla zahájena dne 19. října 2004 podpisem „Rámcové smlouvy o realizaci projektu ASMKS formou systémové integrace“, pokračovala v roce 2006 plněními, která jsou
speciﬁkována ve 12 nově uzavřených Smlouvách o dílo (dále jen „SoD“), dokončením plnění 15 SoD
z předcházejících let a dalším pokračováním plnění 2 SoD.
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Věcný i ﬁnanční rozsah plnění jednotlivých smluv byl řádně projednán a schválen na jednání Řídícího výboru projektu ASMKS. Práce realizované na základě uzavřených SoD byly v rozsahu od stavebních prací na realizaci stacionárních neobsluhovaných monitorovacích stanic (SNMS), přes projekci mobilních
prostředků a ocelových konstrukcí, dodávky a montáže technologických zařízení až po vývoj aplikačního SW vybavení. Ke konci roku 2006 byly v provozu v rámci realizace projetu ASMKS tyto monitorovací
stanice, pracoviště a HW a SW celky:
- Stacionární obsluhovaná monitorovací stanice Tehov;
- Stacionární obsluhovaná monitorovací stanice Karlovice;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice České Budějovice – Větrník;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice Plzeň – Doubravka;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice Ústí nad Labem – Vlčí hora;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice Hradec Králové – Poběžovice;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice Jihlava – V Horách;
- Stacionární neobsluhovaná monitorovací stanice Brno – Přední kout;
- Stacionární neobsluhovaná zaměřovací stanice Praha – Sedlec;
- Mobilní neobsluhovaná monitorovací stanice vnějšího provedení;
- Řídící centrum ASMKS Tehov;
- Řídící centrum ASMKS Karlovice;
- Datové centrum;
- Aplikační programové vybavení (APV) – část plánování úloh.
Všechny technické prostředky, realizované podle výše uvedených SoD odpovídají v plném rozsahu potřebám Úřadu vykonávajícího správu rádiového spektra na národní úrovni, kterou je Úřad pověřen zákonem. Po ukončení přejímacího řízení jsou veškeré technické prostředky využívány v souladu s potřebou
výkonu správy rádiového spektra pro jeho monitorování a šetření nestandardních stavů.
V květnu 2006 bylo zahájeno rutinní využívání modulu plánování úkolů ASMKS - aplikačního programového vybavení. Prostřednictvím tohoto modulu bylo do konce roku 2006 ke 431 naplánovaným požadavkům na měření doplněno a provedeno 1140 měřících úloh.
Souhrnná dokumentace činností ČTÚ v oblasti výkonu státní kontroly elektronických komunikací, kterou
ČTÚ zajišťoval v roce 2006, je uvedena v příloze č. 5 této Zprávy. Podrobný rozbor zdrojů zjištěného
rušení sítí a služeb elektronických komunikací je dokumentován na grafu v příloze č. 6 této Zprávy.

1.8

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ MEZI OSOBAMI VYKONÁVAJÍCÍMI KOMUNIKAČNÍ
ČINNOSTI

S účinností od 1. června 2006 bylo při odboru legislativním a právním zřízeno nové oddělení rozhodování sporů podle § 127 zákona. Toto oddělení za rok 2006 přijalo celkem 23 návrhů na zahájení

řízení ve věcech sporů mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti a dále 4 podání, která byla
vzhledem k jejich obsahu odložena podle § 43 správního řádu. Z návrhů na zahájení řízení byly do
konce roku 2006 pravomocně rozhodnuty v zákonem stanoveném lhůtě (§ 127 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) celkem 3 případy. Pro 10 případů zatím ještě neuplynula zákonná lhůta pro
vydání rozhodnutí. U zbývajících 10 případů se vzhledem k jejich složitosti Úřadu nepodařilo zákonem
stanovenou lhůtu dodržet. Jejich rozhodnutí bude provedeno začátkem následujícího roku.

1.9

ROZHODOVÁNÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH PROTI SPRÁVNÍM ROZHODNUTÍM

ČTÚ působí jako tzv. jiný ústřední orgán státní správy, tudíž každému rozhodnutí Úřadu o řádných opravných prostředcích (rozkladu) předchází jeho projednání v rozkladové komisi.
S ohledem na organizaci Úřadu, v jehož čele stojí pětičlenná Rada, kdy jeden z jejích členů je předsedou Rady a současně jedná jménem Úřadu a stojí v jeho čele, a dále s ohledem na následnou instanční
hierarchii pro rozhodování v konkrétních věcech, je ustanovena rozkladová komise předsedy Rady ČTÚ,
která zasedá pravidelně v týdenních intervalech a dále rozkladová komise Rady ČTÚ, která zasedá dle
potřeby.
Obě tyto komise mají charakter poradního orgánu, který předkládá návrh rozhodnutí o rozkladu, případně návrh na rozhodnutí v řízení přezkoumání pravomocného rozhodnutí či v řízení o návrhu na obnovu
řízení.
Úřad, veden snahou o posílení a zajištění maximální možné objektivity a nestrannosti rozhodování v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, přijal v roce 2006 organizační opatření, na jehož
základě rozšířil počet externích členů obou komisí o odborníky z akademické a privátní sféry.
V roce 2006 registroval ČTÚ v rámci řízení o přezkoumání prvostupňových rozhodnutí celkem 3959
případů, když z roku 2005 přešlo 528 nevyřízených případů. Celkem bylo v roce 2006 vyřízeno 3157
případů.
Stejně jako v předešlých letech představují největší počet projednávaných případů spory mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a účastníky, konkrétně spory o zaplacení ceny za poskytnuté
služby elektronických komunikací a dále spory o přezkoumání reklamačního řízení ohledně správnosti
vyúčtování za poskytnuté služby. V reakci na publikované stanovisko Veřejného ochránce práv a Svazu
na ochranu spotřebitelů Úřad zaznamenal zvýšený počet návrhů na přezkum rozhodnutí ve sporech
ohledně vyúčtování ceny za služby s tzv. zvláštním tarifem v důsledku podvodného přesměrování. Vedle
toho byl zaznamenán nárůst sporů mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací, převážně ve
věcech neuhrazených cen za služby poskytnuté na základě uzavřených smluv o propojení sítí či přístupu
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k síti, v menší míře spory mezi poskytovateli služeb vzniklé v procesu uzavírání smlouvy o propojení či
přístupu k síti elektronických komunikací.
V roce 2006 byla v rozkladovém řízení projednávána rovněž rozhodnutí ve věci správního postihu uplatněného na základě výsledků z kontrolní činnosti Úřadu v oblasti elektronických komunikací i oblasti poskytování poštovních služeb. V této souvislosti došlo ke zvýšení počtu případů uložení pokuty za nesplnění povinnosti ohlásit zahájení komunikační činnosti, která je podnikáním v elektronických komunikacích, a dále též
neplnění povinností držitele poštovní licence poskytovat službu v souladu s potřebami veřejnosti.
Úspěšnost rozhodovací praxe Úřadu je zpravidla měřena výsledkem následného soudního přezkumu.
Z významných případů, ve kterých Úřad uspěl při soudních přezkumech, lze uvést ukončené řízení o uložení pokuty ve výši 2,5 mil. Kč pro společnost Aliatel a. s., nyní GTS NOVERA, a. s., za nedovolené využívání
přidělených čísel, které mělo negativní dopad pro konečné uživatele služeb el. komunikací, jež je spatřován
v uskutečnění podvodných přesměrování. V tomto případě Městský soud v Praze svým rozsudkem rozhodnutí Úřadu potvrdil a o kasační stížnosti společnosti Aliatel a. s., podané proti tomuto rozsudku Městského
soudu v Praze, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že ji zamítl. Městský soud v Praze též potvrdil rozhodnutí
Úřadu, kterým tento uložil pokutu ve výši 1,5 mil. Kč společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s., nyní společnost
Telefonica O2 Czech Republic, a. s., která pro účely ověření správnosti výpočtu prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby v roce 2002 Úřadu nepředložila řádné doklady.
Pokud jde o výše uvedené případy, uložení správní sankce držiteli poštovní licence byly též podány žaloby o přezkoumání správního rozhodnutí, o kterých Městský soud v Praze doposud nerozhodl.

1.10

VNĚJŠÍ LEGISLATIVA

Za hlavní legislativní úkol Úřadu v oblasti vnější legislativy v roce 2006 bylo nutno považovat jeho účast
na přípravě a legislativním procesu změn zákona o elektronických komunikacích a rovněž jeho účast
na přípravě další části prováděcích předpisů k tomuto zákonu. V této činnosti Úřad úzce spolupracoval
s MI ČR, ale i MK ČR a jinými státními orgány.
V průběhu roku 2006 Úřad předložil MI ČR několik návrhů na úpravu právních předpisů v oboru elektronických komunikací, mimo jiné i dva návrhy na úpravu současných prováděcích předpisů k zákonu
o elektronických komunikacích. První z nich vycházel z podnětu radioamatérské veřejnosti, která si stěžovala na nežádoucí výskyt obtěžujícího rušení radioamatérského provozu vulgárními výrazy, osobními urážkami nebo jiným úmyslným slovním rušením spojení jiných radioamatérů. Z tohoto důvodu
Úřad navrhl příslušnou úpravu stávajícího znění vyhlášky č. 156/2005 Sb., o technických a provozních
podmínkách amatérské radiokomunikační služby. Druhý návrh Úřadu pak směřoval k úpravě vyhlášky
č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze
vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti,

o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti. Tento návrh byl rovněž vyvolán potřebami radioamatérské veřejnosti. Tentokrát se problematika týkala prokázání
rychlosti, jaké příslušný radioamatér dosáhl při skládání zkoušky z telegraﬁe. Praxe ukázala, že některé
země požadují k dokladu o složení této zkoušky též doklad prokazující dosaženou rychlost. Vzhledem
k tomu, že Úřad není zákonem o elektronických komunikacích ani jiným právním předpisem takový doklad relevantní vystavit, byla navržena v tomto smyslu úprava předmětné vyhlášky. Přestože oba tyto
návrhy byly ze strany MI ČR přijaty, nebyly zatím realizovány.
Vzhledem k situaci v oblasti realizace přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání vzniklé po přijetí zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na charakter připomínek, které Úřad
obdržel v rámci veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, vypracoval
Úřad návrh věcného záměru zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony. Tento návrh byl předán MI ČR v prosinci 2006.
Vedle návrhů právních předpisů a jejich změn Úřad v roce 2006 vypracoval 2 návrhy materiálů pro
jednání vlády týkající se problematiky digitalizace televizního vysílání v ČR, a to návrh „Konečné zprávy
o výsledcích Regionální radiokomunikační konference Mezinárodní telekomunikační unie (RRC-04/06)
o rádiových kmitočtech pro šíření digitálního vysílání“ a návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní
vysílání. Oba návrhy materiálů byly Úřadem předány MI ČR k zajištění jejich předložení vládě ČR. Tato
se s prvním materiálem do konce roku 2006 neseznámila. S druhým materiálem se vláda ČR seznámila
koncem prosince 2006.
V případě obecné působnosti Úřadu jako správního úřadu pak šlo zejména o návrhy právních předpisů
týkajících se dostupnosti a kvality činnosti správních úřadů ve vztahu k veřejnosti, návrhy předpisů upravujících informační systém veřejné správy a další včetně zavedení elektronického zadávání veřejných
zakázek. Úřad se rovněž vyjadřoval v rámci přípravy výchozích tezí věcného záměru zákona, který by
upravil a sjednotil postupy správních úřadů při provádění státní kontroly.
V případě působnosti Úřadu jako regulačního orgánu je třeba uvést zejména problematiku vztahu institutů stavebního práva a oboru elektronických komunikací, a to v souvislosti s nově přijatým stavebním
zákonem (zákon č. 183/2006 Sb.).
Dále Úřad uplatňoval v rozsahu své působnosti regulačního úřadu v oboru elektronických komunikacích
a poštovních služeb zásadní připomínky k materiálům koncepčního charakteru. Vzhledem k tomu, že rok
2006 byl výrazně ovlivněn tématem digitalizace televizního vysílání, nelze proto nezmínit vládní materiál
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MI ČR „Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice“, který byl schválen usnesením vlády ČR
ze dne 15. března 2006 č. 261.
Úřad se rovněž spolu s příslušnými ministerstvy podílel na formulování stanovisek za Českou republiku v případech řízení před Soudním dvorem Evropských společenství, pokud se projednávané případy týkaly oboru
elektronických komunikací nebo poštovních služeb, a to bez ohledu na to, zda jimi byla ČR dotčena přímo.
Další legislativní aktivity Úřadu
Vedle prováděcích právních předpisů předpokládá zákon o elektronických komunikacích vydání i dalších aktů normativní povahy, tzv. opatření obecné povahy, kterými Úřad stanoví bližší podmínky k výkonu
komunikačních činností a provádí analýzy relevantních trhů. Úřad v roce 2006 vydal celkem 39 opatření
obecné povahy. O jednotlivých opatřeních obecné povahy blíže ve věcně příslušných kapitolách této
zprávy. Souhrnný přehled vydaných opatření obecné povahy pak obsahuje příloha č. 7 této Zprávy.
V oblasti vnitřní legislativy Úřadu byly v roce 2006 vydány celkem 3 nové závazné pokyny, které mají
sjednotit postup Úřadu jako správního orgánu při přiznávání nákladů řízení účastníkům správních řízení
a dále upravit některé otázky vnitřního chodu Úřadu jako je zajištění střežení objektů Úřadu a podmínky
používání služebních vozidel Úřadu s řidičem. V souvislosti s legislativními změnami nebo v souvislosti
s potřebou upravit vnitřní procesy Úřadu pak bylo v roce 2006 přijato celkem 12 změn stávajících závazných pokynů.

1.11

Stálá dosažitelnost člena Ústředního krizového štábu, včetně plnění úkolů stanovených tímto štábem byla
určenými zástupci Úřadu pravidelně zajišťována. V měsíci březnu 2006 se zástupci ČTÚ podíleli na
přípravě, provedení a vyhodnocení mezinárodního cvičení NATO CMX-2006.
V rámci hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) a na základě žádosti Správy státních hmotných rezerv, zpracoval Úřad podkladové materiály za oblast elektronických komunikací do „Metodických
pokynů pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému HOPKS“, které slouží jako metodická
pomůcka pro potřeby orgánů krizového řízení na krajích.
Úřad plnil rovněž úkoly plynoucí z „Národního akčního plánu boje proti terorismu“, zejména v součinnosti s ministerstvy vnitra a obrany, u nichž byl potvrzen zájem o využívání vybraných výsledků zjištěných při monitorování kmitočtového spektra a dodržování pravidel rádiového provozu.

2.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY ČTÚ V ROCE 2006

S plněním povinností zakotvených regulačním rámcem pro sítě a služby elektronických komunikací z roku 2002 a v souvislosti s projednáváním jeho revize i celé řady dalších úkolů souvisela i účast zástupců Úřadu na zasedáních Skupiny nezávislých regulátorů (IRG), Skupiny evropských regulátorů (ERG),
Komunikačního výboru (COCOM), Skupiny pro politiku rádiového spektra (RSPG), Výboru pro rádiové
spektrum (RSC) a Výboru pro posuzování shody a kontrolu trhu telekomunikačních zařízení (TCAM).

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A BEZPEČNOST
2.1

V oblasti krizového řízení a bezpečnosti Úřad zaměřil svoji pozornost na plnění úkolů vztahujících se
k obrannému plánování a civilnímu-nouzovému plánování se zaměřením na elektronické komunikace
a povinnosti stanovené v příslušných ustanoveních zákona o elektronických komunikacích. V oblasti bezpečnosti byla pozornost zaměřena zejména na aplikování zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti do podmínek Úřadu, a to s účinností od 1. ledna 2006.
V souladu s usnesením Bezpečnostní rady státu a Výboru pro obranné plánování (VOP) Úřad zpracoval
požadované dokumenty nutné pro tvorbu Plánu obrany ČR a v příslušném termínu odeslal na Ministerstvo
obrany ČR. Účast jmenovaných zástupců Úřadu na jednání VOP byla pravidelně zajišťována a rovněž
byli určení zástupci Úřadu aktivně zapojeni do zpracování a projednávání dokumentů v rámci Výboru
pro plánování civilních komunikací při NATO. Příslušníci Úřadu jmenovaní do Meziresortní dočasné odborné pracovní skupiny zřízené při VOP se podíleli na výběru objektů nutných pro obranu státu a zpracování dokumentace vztahujících se k infrastruktuře elektronických komunikací. Za oblast působnosti Úřadu
a dle „Seznamu opatření pro Národní systém reakce na krize“ byly aktualizovány a v požadovaném
termínu na Ministerstvo obrany ČR odeslány „Katalogové listy“.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NA ÚROVNI SDRUŽENÍ REGULAČNÍCH
ORGÁNŮ

Skupina nezávislých regulátorů (IRG – Independent Regulators Group) není součástí struktur EU, sdružuje
však národní regulační orgány evropských států a umožňuje jim sdílet zkušenosti a zabývat se otázkami
společného zájmu při rozvoji evropského trhu elektronických komunikací. Úřad jako člen IRG využívá
tyto zkušenosti při regulaci českého trhu elektronických komunikací a při zpracování návrhů a stanovisek
k připravovaným legislativním opatřením. Zástupci Úřadu se např. podíleli na přípravě návrhů k Revizi
regulačního rámce z roku 2002 pro odvětví elektronických komunikací (tzv. „RF Review 2006“).
Úřad se rovněž podílel na činnosti Skupiny evropských regulátorů (ERG – European Regulators Group),
poradního orgánu EK, která v roce 2006 probíhala podle pracovního programu ERG, uveřejněného
pod názvem „Work Programme 2006“ na internetových stránkách ERG. Např. nutnost zjednodušení
přezkumu relevantních trhů a zvláště revize jejich seznamu vyústila v podání návrhu nového Doporučení
Evropské komise o relevantních trzích produktů a služeb v sektoru elektronických komunikací s potenciální potřebou regulace ex ante.
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V průběhu celého roku 2006 se konala pravidelně společná plenární zasedání IRG/ERG, kterých se
zúčastňoval předseda Rady Úřadu a kde hlavními tématy jednání byly otázky spojené s probíhající
revizí Regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací, tedy zejména příprava revidovaných směrnic a s nimi souvisejících předpisů. Dále byla diskutována aktuální témata rozvoje nových sítí
a služeb a jejich regulace, jako sítí na bázi IP, mezinárodního roamingu, problematika oligopolních trhů,
budoucí role IRG/ERG a náplň Pracovního programu na rok 2007.

skupin. V roce 2006 bylo významným pokrokem rozšíření skupin výrobků se sjednocenými parametry,
které nemají žádná národní omezení a mají proto přístup na trhy všech členských zemí EU a řešení
zamezení používání odcizených mobilních telefonů. K této otázce byl ČTÚ v únoru 2006 uspořádán
mezinárodní seminář.

2.3
2.2

SPOLUPRÁCE V RÁMCI EVROPSKÉ KOMISE

Na jednáních Komunikačního výboru při EK (COCOM – Communication Committee) se zástupci Úřadu
podíleli společně se zástupci Ministerstva informatiky ČR na přípravě dokumentů Evropské komise z pohledu legislativního poradního orgánu. Kromě výše uvedených témat byla projednávána i další témata
a návrhy příslušných opatření jako např. boj proti nevyžádanému e-mailu (spam) a vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.
Skupina pro politiku rádiového spektra (RSPG – Radio Spectrum Policy Group) je poradním orgánem EK
ve strategických otázkách užití rádiového spektra. Jednání RSPG se účastní i zástupci Úřadu. Hlavními
tématy byly otázky spojené s využitím digitální dividendy (úspory spektra v důsledku digitalizace), jejím
dopadem na politiku spektra, rozvojem multimediálních služeb vč. mobilních, koordinovaným užitím
spektra pro vědecké účely a hlavními cíli přípravy Světové radiokomunikační konference. Dokumenty
přijaté RSPG mají formu Stanovisek RSPG a jsou zveřejněna na internetových stránkách RSPG.
Výbor pro rádiové spektrum (RSC – Radio Spectrum Committee) je poradním orgánem EK, který navrhuje
opatření směřující k harmonizovanému a efektivnímu využití rádiového spektra v EU. Úřad je v RSC zastoupen od jeho zřízení. K nejvýznamnějším otázkám, kterými se RSC zabýval v roce 2006 patřily např.
otázky poskytování mobilních služeb v pásmech 1980–2100 MHz a 2170–2200 MHz založené na
použití družic vč. tzv. zemských doplňkových komponentů, harmonizace používání zařízení krátkého dosahu, harmonizace podmínek pro zavádění zařízení rádiové identiﬁkace (RFID) a zavádění ultraširokopásmových systémů (UWB), které mají umožnit zejména bezdrátové propojení zařízení a přenos velkých
objemů dat na krátké vzdálenosti. Návrhy vycházely z technických řešení připravených CEPT na základě
mandátů udělených EK. Průběžná revize zavádění Rozhodnutí EK z oblasti rádiového spektra ukázala,
že všechna účinná rozhodnutí EK mělo zavedeno teprve 6 členských států. Díky průběžnému promítání
vydaných rozhodnutí EK do opatření vydávaných Úřadem, byla jedním z nich i Česká republika.
Výbor pro posuzování shody a kontrolu trhu telekomunikačních zařízení (TCAM – Telecommunication
Conformity Assessment and Market Surveillance Committee) a jeho pracovní skupiny se zabývají otázkami podmínek provozu a přístupu na trh pro koncová telekomunikační a rádiová zařízení v návaznosti
na směrnici 5/1999/ES. Úřad je zastoupen ve výboru a jeho zástupci se účastní i jednání pracovních

MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ UNIE (ITU)

V roce 2006 patřily k významným událostem ITU Konference vládních zmocněnců (KVZ-06), Světová
konference pro rozvoj telekomunikací (WTDC-06) a Regionální radiokomunikační konference 2006
(RRC-06). Pokračovaly přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci 2007 (WRC-07). Do činností
ITU byl Úřad zapojen od zastoupení v činnosti orgánů ITU v rámci reprezentace české telekomunikační
správy až po zapojení expertů v činnosti studijních skupin Sektoru radiokomunikací ITU (ITU-R), např.
SG 6 (rozhlasové služby), SG 8 (pohyblivé, radiového určování, amatérské a související družicové služby) a dalších. Vedle již v kapitole I. zmiňované Konference vládních zmocněnců ITU (KVZ-06), se tedy
jednalo především o následující aktivity.
Světová konference pro rozvoj telekomunikací (WTDC-06) se uskutečnila v Doha (Katar). V jejím průběhu byly diskutovány zprávy o vývoji v telekomunikacích v uplynulém období a byla zhodnocena implementace akčního plánu přijatého na minulé světové konferenci pro rozvoj telekomunikací v Istanbulu
v r. 2002. Hlavním výstupem konference je nový Akční plán, zaměřený na vytváření příznivého regulačního prostředí pro rozvoj telekomunikací a na vyrovnání rozdílů ve využívání digitální technologie ve
vyspělých a rozvojových zemích. Aktivity Akčního plánu vychází ze strategického plánu, cílů a priorit
Sektoru ITU pro rozvoj telekomunikací (ITU-D) a jsou do něj zahrnuty i úkoly vyplývající z účasti ITU
na implementaci závěrů Světového summitu o informační společnosti (WSIS), tzn. Ženevského akčního
plánu a Tuniské agendy.
Regionální radiokomunikační konference (RRC-06) byla vyvrcholením záměru evropských zemí revidovat
dosavadní dohody, stanovit nová pravidla a umožnit tak realizaci přechodu na digitální rozhlasové
a televizní vysílání. RRC-06 navázala na první část konference RRC-04, konané v roce 2004. Přijala
nové kmitočtové plány a pravidla jejich implementace pro oblast zahrnující Evropu, Afriku a část Asie.
Úřad na základě zmocnění zastupoval na RRC-06 českou telekomunikační správu. Výsledkem procesu
dlouhodobé přípravy a koordinace postupu zemí v rámci CEPT, dvou a vícestranných jednání bylo přijetí
plánu, který tvoří základ pro technickou realizaci přechodu na digitální vysílání v České republice.
Zasedání Rady ITU, která je řídícím orgánem mezi zasedáními Konference vládních zmocněnců, soustředilo svoji pozornost na přípravu zasedání Konference vládních zmocněnců (Antalya, 2006). Na program jednání byly proto zařazeny body z oblastí jako obecná politika organizace, strategické, ﬁnanční
a operační plány generálního sekretariátu a všech sektorů ITU, zprávy pracovních skupin Rady, návrhy
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změn základních i pracovních dokumentů ITU, ﬁnanční otázky, personální otázky, informace o aktivitách
ITU, zasedání v rámci ITU v příštím období aj. Rada se rovněž zabývala výsledky nebo přípravou dalších
významných konferencí pořádaných v rámci ITU v letech 2005–2007 (Světového summitu o informační
společnosti v r. 2005, Světové konference pro rozvoj telekomunikací v r. 2006, Regionální radiokomunikační konference v roce 2006 a Světové radiokomunikační konference v r. 2007).
Zasedání Poradní komise Sektoru pro rozvoj telekomunikací (TDAG) bylo zaměřeno na přípravu Světové
konference pro rozvoj telekomunikací v roce 2006. Byl projednán návrh Strategického plánu a Akčního
plánu Sektoru ITU pro rozvoj telekomunikací (ITU-D) na období let 2008–2011. Byla provedena analýza
výsledků Světového summitu o informační společnosti (WSIS) a regionálních přípravných zasedání k Světové konferenci pro rozvoj telekomunikací (WTDC-06) a úkoly vyplývající k zajištění pro ITU začleněna
do textu návrhu Akčního plánu. Byly projednány a upřesněny návrhy revizí rezolucí WTDC k pracovním
metodám ITU-D, posouzen návrh struktury a organizace WTDC-06 a diskutovány závěry Světového sympozia regulátorů organizovaného v rámci ITU. Kromě toho byly na programu jednání otázky související
s běžnými aktivitami Úřadu ITU – využívání úředních jazyků, informace o činnosti regionálních zastoupení, stav a další postup při realizaci Operačního plánu na rok 2006 aj.
Poradní komise pro standardizaci v telekomunikacích ITU (TSAG)
Zasedání Poradní komise Sektoru ITU pro standardizaci telekomunikací (ITU-T) zaměřilo svoji pozornost,
kromě obvyklých otázek souvisejících s běžnou činností v rámci ITU-T, na přípravu sektoru ke Konferenci
vládních zmocněnců (Antalya, 2006), na stav realizace výsledků Světového shromáždění pro standardizaci v telekomunikacích v roce 2004 (WTSA-04) a na výsledky činnosti v rámci studijních skupin ITU-T.
Mimořádná pozornost byla věnována urychlení procesu vypracování doporučení ITU-T a zvýšení transparence standardizačního procesu v rámci ITU tak, aby ITU-T, jako vedoucí standardizační organizace
v oblasti telekomunikací, mohl operativně reagovat na aktuální potřeby trhu elektronických komunikací
a potřeby rozvojových zemí.

2.4

DALŠÍ MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Úřad se v rámci svěřených kompetencí účastní na činnostech CEPT jak v rámci vrcholného orgánu této
organizace, tak v jejích komisích a pracovních skupinách zaměřených na koordinaci a harmonizaci
elektronických komunikací v evropských zemích.
Výbor pro elektronické komunikace (ECC)
Hlavní náplň činnosti Výboru pro elektronické komunikace (ECC) byla kromě vlastních aktivit soustředěna
i v jeho pracovních skupinách – WG RRC-06 (skupiny ustavené pro přípravu na konferenci RRC-06),

ve stálých pracovních skupinách WG FM (Frequency Management), WG SE (Spectrum Engineering)
a WG RA (Regulatory Affairs). Zástupci Úřadu se podíleli na práci uvedených orgánů, na přípravě jimi
zpracovávaných harmonizačních dokumentů CEPT (Decisions, Recommendations, Reports) a zavádění
regulačních opatření. Do těchto prací se promítají výsledky prováděných studií nových technologií a způsobů sdílení kmitočtového spektra radiokomunikačními službami a jejich aplikacemi a jsou zpracovávány na základě vlastních podnětů nebo na základě mandátů udělených EK.
Činnost Komise CEPT pro ITU a jejích pracovních skupin byla zaměřena na přípravu delegací CEPT
na zasedání Rady ITU a na přípravu společných evropských stanovisek k programu jednání světových
konferencí pořádaných v rámci ITU. Ke Světové konferenci pro rozvoj telekomunikací (WTDC-06) bylo
projektovým týmem PT WTDC-06 vypracováno 9 návrhů a ke Konferenci vládních zmocněnců (KVZ-06)
projektovým týmem PT KVZ-06 28 návrhů stanovisek (tzv. ECP – European Common Proposal) k otázkám
společného zájmu členů CEPT a řada instrukcí k dalším bodům programu jednání. Návrhy, které získaly
dostatečnou podporu byly přijaty Komisí, předloženy k podpisu členům CEPT a zaslány generálnímu
tajemníkovi ITU jako příspěvky členů CEPT k jednání příslušné konference. Společným postupem delegací
CEPT, koordinovaným i v průběhu konferencí podle aktuální situace, se v naprosté většině případů podařilo prosadit evropské zájmy do závěrů a výsledků jak WTDC-06 tak KVZ-06.
Evropský institut pro telekomunikační normy (ETSI)
ETSI působí v trojici normotvorných organizací (CEN, CENELEC, ETSI), sdružených v ESO (European
Standards Organization). ETSI zastává důležitou roli v evropském systému regulace zejména se zaměřením na technické parametry výrobků a podmínky jejich přístupu na trh. Činnosti ETSI jsou provázány
s činnostmi EK a CEPT, jejichž harmonizační dokumenty přechází na koncepci, kdy převážně stanoví jen
vybrané parametry a další parametry jsou speciﬁkovány standardem – harmonizovanou normou ETSI.
Charakter činnosti ETSI tak např. zahrnuje i řešení otázek z oblasti rádiového spektra. V rámci standardizačních činností jsou výstupem prací ETSI Evropské normy (EN), Normy ETSI (ES), Technické speciﬁkace
(TS), Technické zprávy (TR) a Doporučení ETSI (EG).
Zástupce Úřadu se účastnil činnosti pracovní skupiny EGS iniciované EK k řešení otázky vzniku Seznamu
standardů podle nového regulačního rámce, jehož zpracování zadala EK mandátem ETSI. Z podnětu
Úřadu byla přijata koncepce zpracování omezené sady telekomunikačních standardů. Takto připravený
Seznam standardů byl v roce 2006 přijat a následně zveřejněn v Úředním věstníku.
Úřad zastupuje v ETSI českou telekomunikační správu, je členem ETSI v kategorii „správy“ a účastní se
zasedání jeho vrcholného orgánu – Generálního shromáždění.
NATO
V rámci mezinárodních aktivit se zástupce Úřadu pravidelně účastní zasedání kmitočtového podvýboru Severoatlantické aliance (NATO FMSC) i zasedání jeho politické pracovní skupiny (FMSC PWG).
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Kmitočtový podvýbor zasedá v civilně armádním uspořádání, tzn., že jeho členy jsou zástupci armádních kmitočtových a civilních regulačních úřadů.

Evropské komisi ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR a ČSÚ v závěru roku 2006. Jako každá
z předchozích zpráv i tato souhrnná zpráva pokrývá hodnocené období jednoho roku. Dokumentuje
za dané období individuální pokrok každé z členských zemí a v celkových souvislostech hodnotí trhy

Úkolem kmitočtového podvýboru je koordinovat armádní využití rádiových kmitočtů a zajistit pro armády aliance dostatečný přístup k rádiovým kmitočtům v jednotlivých členských státech aliance. Kromě
problematiky vyplývající z harmonizace armádních úseků rádiového spektra, harmonizace rádiových
kmitočtů v nových členských státech aliance, kompatibility civilního a armádního využití a provozu speciﬁckých armádních aplikací a systémů, pokračoval v roce 2006 kmitočtový podvýbor v přípravě armádní
pozice NATO k jednotlivým bodům programu Světové radiokomunikační konference ITU v roce 2007
(WRC-07).

elektronických komunikací EU.

Cílem je koordinovaně deﬁnovat armádní zájmy a navrhovat způsoby řešení, které by byly na
WRC-07 podporovány civilními správami členských států a předcházet tak negativním dopadům na
potřeby armád členských států aliance z hlediska omezení využití rádiového spektra.
Odborní pracovníci Úřadu byli také v roce 2006 zapojeni do činnosti Výboru pro plánování civilních
komunikací (CCPC NATO), pracovních skupin pro telekomunikace (WGT) a pro poštu (WGP).
Zástupci Úřadu se zúčastnili Plenárních zasedání Výboru NATO pro plánování civilních komunikací,
které se uskutečnily ve Slovinsku (duben 2006) a v Bruselu (říjen 2006). Zasedání se zabývala především
využíváním nových mobilních technologií včetně zahrnutí satelitního spojení, propojitelnosti komunikačních sítí pro účely podpory civilního nouzového plánování NATO, dopady nástupu sítí nové generace
pro využití civilních komunikací, koordinací použití rádiových prostředků v krizových situacích aj.
Spolupráce s ostatními národními orgány
Úřad je zapojen do činnosti Resortní koordinační skupiny (RKS) ustavené Ministerstvem informatiky ČR
v rámci Výboru pro EU a současně je spolugestorem v Pracovních skupinách Rady EU. RKS zpracovává
za Českou republiku rámcové pozice nebo instrukce k aktuálně projednávané problematice pro jednání
v rámci Pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost. Například prostřednictvím RKS bylo předáváno stanovisko k mezinárodnímu roamingu za Úřad a Ministerstvo informatiky
ČR. Jednání o mezinárodním roamingu pak proběhlo v Radě EU poprvé na ministerské úrovni. Rada
se shodla na tom, že je nutné učinit kroky ke snížení cen mezinárodního roamingu v EU a podpořila
iniciativu Komise. Dle závěrů diskuse při jednání Rady EU k řešení tohoto problému může napomoci
zvýšení transparentnosti tarifů, nikoli však zcela, tj. ne bez regulace tarifů. Regulace však nesmí bránit
konkurenceschopnosti těchto trhů. Regulace musí být jasná, jednoduchá a pro operátory musí být zachována ﬂexibilita v tvorbě cen.
Úřad se již třetím rokem podílel na vypracování implementační zprávy EK. Vydání této zprávy, v pořadí dvanácté, předpokládá EK v prvním čtvrtletí 2007. Soubor ukazatelů pro tuto zprávu zaslal Úřad

Úřad spolupracoval s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR na zabezpečení podkladů
pro vyhodnocení plnění a aktualizaci Souhrnu zbývajících legislativních a nelegislativních úkolů ve vztahu České republiky k EU (zákon o elektronických komunikacích, číslovací plány, automatizovaný systém
pro monitorování kmitočtového spektra). Ve spolupráci s Ministerstvem informatiky ČR zabezpečoval
práce související s doplňováním aktuálních informací do databází Informačního systému pro aproximaci
práva (ISAP), spravovaného Úřadem vlády ČR. Úřad je gestorem za předpisy ES z oblasti regulace
elektronických komunikací.
Dvoustranné a vícestranné mezinárodní styky
Zaměstnanci ČTÚ absolvovali v průběhu roku 2006 řadu jednání s pracovníky telekomunikačních správ
sousedních zemí při provádění kmitočtových koordinací, při pracovních setkáních a konzultačních jednáních na pracovištích regulačních orgánů Slovenska, Německa, Rakouska a Polska.
Telekomunikační úřad Slovenské republiky (TÚ SR) zorganizoval jednání vedoucích pracovníků Úřadu
a TÚ SR k výměně zkušeností z činností obou regulátorů, např. při analýzách trhů, procesech digitalizace
rozhlasového a televizního vysílání, výkonu státní inspekce, správních řízení aj.
Z mezinárodních jednání uskutečněných v Úřadu je možno uvést např. jednání, která byla zprostředkována poradcem Evropské komise pro představitele Chorvatské telekomunikační agentury. Cílem bylo
umožnit jim získat během studijního pobytu v České republice aktuální informace a poznatky v rámci
přípravy Chorvatska na vstup do EU, zaměřené např. na oblast analýz trhů a regulace sítí a služeb
elektronických komunikací vč. ukládání nápravných opatření.
Vedení Úřadu také přijalo delegaci z jižní Koreje složenou ze zástupců institucí z oblasti informačních
technologií. Strany se vzájemně informovaly o situaci v obou zemích z hlediska rozvoje informačních
technologií, stavu zavádění vyspělých technologií, poskytování nových služeb elektronických komunikací
a o otázkách regulace trhu elektronických komunikací.
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1.

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

1.1

POTŘEBA NOVELY ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH

Dne 15. března 2006 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES o uchovávání
údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES. Tato směrnice nově
upravuje pravidla zpracování, uchovávání a předávání provozních a lokalizačních údajů vytvářených při
používání služeb elektronických komunikací a prováděné poskytovateli těchto služeb a provozovateli sítí
elektronických komunikací, a to s ohledem na potřebu zachovávat ochranu osobních údajů, právo na soukromí a v neposlední řadě též pro zajištění volného pohybu osobních údajů ve Společenství.
Kromě výše uvedené transpoziční změny zákona o elektronických komunikacích i nadále přetrvává potřeba dílčí novelizace tohoto zákona, která by odstranila některé problémové otázky a v praxi přetrvávající překážky týkající se jednotlivých oblastí úpravy zákona o elektronických komunikacích. Mezi
potřebné možno řadit například úpravu části správy kmitočtového spektra, kde se vedle otázky zajištění
přechodu a dalšího rozvoje digitálního televizního vysílání jeví jako nezbytné posílení institutů vedoucích
k zajištění efektivního využívání rádiových kmitočtů, zejména pokud jde o udělování, převod a odnímání
přídělů rádiových kmitočtů, popř. dalších opatření v tomto smyslu.
Rovněž v oblasti univerzální služby se ukazuje potřeba úpravy stávající právní úpravy, a to zejména pokud jde o problematiku ﬁnancování univerzální služby. Na základě zhodnocení procesů prvních analýz
relevantních trhů byly identiﬁkovány právní problémy zejména pokud jde o ukládání povinností subjektu
s významnou tržní silou a jejich případných změn v průběhu období mezi jednotlivými analýzami.
Praxe dále jako nedostatečnou ukazuje též právní úpravu oblasti rozhodování sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích mezi osobami vykonávajícími komunikační činnosti, pokud jde o možnosti Úřadu takové spory fakticky rozhodovat. V neposlední řadě by novela zákona o elektronických
komunikacích měla též řešit doplnění skutkových podstat správních deliktů a přestupků za porušení některých povinností stanovených zákonem o elektronických komunikacích, jejichž neplnění není v současné
době v důsledku jejich absence postihováno.

Vedle těchto nejzásadnějších oblastí, které potřebují podstatné změny současné právní úpravy jde dále
o drobné úpravy, většinou legislativně technického charakteru.

1.2

S úpravou právního rámce elektronických komunikací souvisí rovněž potřeba dokončit vydání i zbývající
části prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu:
• nařízení vlády podle § 99 odst. 11 zákona o elektronických komunikacích, kterým se stanoví orgány,
které jsou oprávněny předkládat seznamy zařazených uživatelů a jejich aktualizaci, a výše úhrady za
zařazení a vedení uživatele v databázi zařazených uživatelů, způsob jejich předkládání a zajištění
povinnosti preferenčních schémat podle § 99 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích,
• vyhláška podle § 16 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, kterou se stanoví Plán přidělení
kmitočtových pásem (v působnosti Ministerstva informatiky ČR),
• vyhláška podle § 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích, kterou se stanoví Číslovací plány
(v působnosti Ministerstva informatiky),
• vyhláška podle § 33 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, kterou se stanoví výše a způsob
úhrady nákladů za zřízení a vedení databáze podle § 33 odst. 4 písm. a) zákona o elektronických
komunikacích (v působnosti ČTÚ),
• vyhláška podle § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích, kterou se stanoví rozsah, forma
a způsob předávání údajů podle § 33 odst. 3, formu a způsob vedení databáze podle § 33 odst. 4
písm. a), formu a způsob předávání údajů podle § 33 odst. 4 písm. b) a § 33 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích (v působnosti Ministerstva informatiky, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR),
• vyhláška podle § 99 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích, kterou se stanoví provozně-technické důvody, na základě, kterých je možné odmítnout zařazení uživatele do mezinárodního nebo národního preferenčního schématu, lhůty jeho realizace, rozsah a formát dat a způsob vedení databáze
zařazených uživatelů (v působnosti Ministerstva informatiky ČR).

2.
Aktuálně pak, v souvislosti s přijímáním některých nových nařízení Evropského parlamentu a Rady, vyvstala potřeba zajistit jednoznačné a z hlediska právního řádu České republiky nezpochybnitelné oprávnění Úřadu podle takových přímo aplikovatelných právních předpisů Společenství postupovat, jejich
plnění jinými subjekty vymáhat a případné neplnění též sankcionovat.

POTŘEBA VYDÁNÍ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ K ZÁKONU O ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍCH

POŠTOVNÍ SLUŽBY

V průběhu roku 2006 byly na úrovni Evropské komise zahájeny práce na revizi směrnice Evropského
parlamentu a Rady 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby. Záměrem této činnosti je nové nastavení podmínek pro úplné otevře-
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ní trhu poštovních služeb do roku 2009 (předpokládá se od 1. ledna 2009). V této souvislosti bude třeba
přijmout příslušnou novelu zákona o poštovních službách nebo v případě většího rozsahu změn zcela
nový zákon, který by problematiku poštovních služeb upravoval v souladu s takovou směrnicí.

• počet kompenzačních licencí, když z technického hlediska je v období do úplného vypnutí analogo-

3.

•

DIGITALIZACE TV VYSÍLÁNÍ

Současná právní úprava digitalizace TV vysílání je založená na principu dobrovolného přistoupení provozovatelů televizního vysílání k procesu digitalizace, avšak neřeší problematiku vynutitelnosti takového
postupu ze strany státu v případě, že tyto subjekty nebudou mít zájem k digitalizaci přistoupit vůbec nebo
v potřebných termínech.

•

Úspěšnost zahájení a dokončení procesu digitalizace je vázána na maximální spolupráci ze strany
všech dotčených subjektů. Není proto možné, aby zahájení či průběh digitalizace byl závislý na momentálním rozhodnutí některého z těchto subjektů. Z uvedeného důvodu platí, že faktický proces přechodu
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání nebude moci započít
dříve, než budou právně k dispozici (budou právně uvolněny) všechny rádiové kmitočty potřebné pro
zahájení a rozvoj digitálních sítí elektronických komunikací, a než budou vyřešeny některé další otázky
s postupem digitalizace úzce související.

•

Ve vztahu k naplnění procesu digitalizace se proto jako zcela nezbytné jeví přijetí takové právní úpravy,
která by byla založena na řešení následujících problémových okruhů:
• zajištění „vracení“ analogových kmitočtů, které jsou v současné době využívány pro zemské analogové
šíření televizního vysílání. Dosavadní vývoj potvrzuje, že dotčené podnikatelské subjekty (někteří komerční provozovatelé TV), se bez dalšího nehodlají do procesu přechodu na digitální vysílání zapojit
tak, aby tento proces mohl být co nejrychleji a přitom co nejšetrněji k divácké veřejnosti realizován;
• jednoznačné stanovení významu některých pojmů používaných praxí v souvislosti s provozováním televizního vysílání a jeho šířením prostřednictvím sítí elektronických komunikací, když dosavadní praxe
ukazuje, že jak státní orgány, tak dotčené subjekty vnímají a interpretují rozdílně některé klíčové pojmy.
Z důvodu zamezení sporných okamžiků při realizaci procesu přechodu je třeba jednoznačně význam
těchto pojmů stanovit právním předpisem;
• uložení povinností zahájit digitální vysílání provozovatelům televizního vysílání tak, aby mohlo být bez
problémů přistoupeno k vypínání zemského analogového televizního vysílání v určité územní oblasti;
• uložení povinností budovat sítě elektronických komunikací, dalším zúčastněným subjektům, zejména
operátorům vysílacích sítí s tím, aby tito zahajovali provozování sítí procesem podle technického plánu
přechodu a v rozsahu požadavků provozovatelů televizního vysílání;
• regionální a místní televizní vysílání, které je třeba řešit v souvislosti se změnou vysílacích prostředků
(přechod z analogové na digitální formu vysílání), a nově upravit územní rozsah vysílání provozovatelů regionálního a místního televizního vysílání;

•

•

•

vého vysílání omezen počet programových pozic, což je třeba zohlednit při stanovení počtu tzv. kompenzačních licencí k provozování TV ve standardní kvalitě obrazu. Současně je třeba mít na zřeteli,
že případným vznikem práva ke „kompenzačním licencím“ nesmí být narušena hospodářská soutěž
na trhu;
úhrada některých nákladů spojených s technickými změnami na již vybudovaných zařízeních tak, že
se účelně a efektivně vynaložené náklady spojené se změnou technických prostředků šíření televizního
vysílání uhradí operátorům sítí elektronických komunikací z radiokomunikačního účtu;
zajištění doprovodné informační kampaně, která musí být provedena v dostatečném předstihu před
faktickým zahájením procesu přechodu v příslušné územní oblasti, musí být kvalitní co do poskytovaných informací a rovněž musí být zohledněna její forma tak, aby tato kampaň byla dostupná opravdu
každému občanovi;
stanovení sankcí za porušení povinností a kompetence státních orgánů k jejich ukládání a vymáhání,
protože budou-li právním předpisem stanovovány povinnosti, je zcela nezbytné určit k zajištění jejich
plnění též odpovídající sankce a současně správní úřad příslušný ke kontrole plnění takových povinností, popř. k ukládání a vymáhání sankcí za jejich porušení;
řešení případných sporů mezi operátory vysílacích sítí a provozovateli televizního vysílání, když dosavadní právní úprava neobsahuje výslovnou povinnost podnikatele poskytujícího tuto službu elektronických komunikací vyhovět požadavku na uzavření takové smlouvy ze strany příslušného provozovatele
televizního vysílání;
zajišťování EPG, protože elektronický programový průvodce (EPG) je nezbytnou součástí zemského
digitálního televizního vysílání, je stanovování povinností spojených s EPG třeba uvést do souladu
s ústavními principy ukládání povinností toliko na základě zákona a v jeho mezích;
zmocnění pro obsah TPP, aby již existující zmocnění ČTÚ k vydání Technického plánu přechodu (TPP)
bylo upraveno i k provedení jeho aktualizace za účelem konkretizace povinností, jejichž právní zakotvení je navrhováno výše.
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ORGANIZACE A ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTÍ ČTÚ

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ČTÚ

Zákon o státním rozpočtu na rok 2006 stanovil Úřadu závazné ukazatele, jejichž přehled je uveden
v tabulce v příloze č. 8 této Zprávy. Z přehledu je zřejmé, že všechny závazné ukazatele Úřad dodržel.
Pro informaci je v příloze č. 9 této zprávy uveden i rozpis schváleného státního rozpočtu na rok 2007
– ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad.

příjmy skládají z příjmů, které se nerozpočtují. Jde především o úroky z bankovních účtů, příjmy z prodeje nepotřebného resp. vyřazeného neinvestičního i investičního majetku, z pojistných náhrad, dobropisů
výdajů z minulých let a z převodu zůstatku depozitního účtu po vyúčtování mezd a pojistného za prosinec 2005 na zvláštní příjmový účet.
Úřad ve sledovaném období 2006 neobdržel žádné příjmy z rozpočtu EU.

1.1

HODNOCENÍ PLNĚNÍ UKAZATELŮ KAPITOLY 328 – ČTÚ ZA ROK 2006

Příjmy celkem
Za sledované období byl rozpočet příjmů překročen o 203 009,76 tis. Kč, tj. plnění na 116,37 %
v celkovém objemu 1 443 409,76 tis. Kč. Toto ovlivnil především výběr poplatků za využívání rádiových
kmitočtů (56,99 % z celkového objemu), jejichž výše je stanovena pro jednotlivé uživatele nařízením
vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů
a čísel. Převážná část celkového objemu vybraných poplatků je za využívání rádiových kmitočtů operátory mobilních sítí.
Další část příjmů (34,64 %) připadá na splátku poplatku za licenci UMTS od mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a. s., ve výši 500 000 tis. Kč, kterou byl povinen uhradit do 31. 12. 2006.
Třetí část příjmů (8,30 %) připadá na poplatky za přidělená čísla vybíraná rovněž podle nařízení vlády
č. 154/2005 Sb.
Zbývající část příjmů (0,07 %) připadá na ostatní příjmy mající charakter převážně nahodilých příjmů,
u kterých nelze stanovit rozpočet.
V porovnání se skutečností minulého roku jsou dosažené příjmy nižší o 118 967,01 tis. Kč, a to především z důvodu tvorby radiokomunikačního účtu (dále jen „RÚ“) podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb.,
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků RÚ a způsobu jejich čerpání, které nabylo účinnost dnem
1. května 2005. Do RÚ se převádějí rozpočtové příjmy odpovídající 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Za rok 2006 to bylo 50 444,48 tis. Kč.
Podle rozpočtové skladby je 99,93 % dosažených příjmů zaúčtováno na položce 2111 – Příjmy vyplývající z vlastní činnosti. Zbylá část 0,07 % příjmů má charakter převážně nahodilých příjmů. Kromě příjmů
vyplývajících z pronájmu majetku (místnost pro správce budovy v Sokolovské ulici v Praze) se nahodilé

Výdaje celkem
Schválený rozpočet tohoto souhrnného ukazatele byl v průběhu roku 2006 upravován třemi RO podléhajícím souhlasu MF. Celkově byly výdaje Úřadu zvýšeny za rok 2006 o 458 tis. Kč, z toho:
• RO s účinností od 18. července 2006 byly zvýšeny výdaje o 524 tis. Kč, z toho 388 tis. Kč bylo určeno
na posílení ukazatele ostatní platby za provedenou práci z důvodu změny platové základny pro rok
2006, ze které se odvíjí odměňování členů Rady Úřadu a 136 tis. Kč na zvýšení souvisejících výdajů
na úhradu povinného pojistného hrazeného zaměstnavatelem,
• dalším RO s účinností od 30. října 2006 byly celkové výdaje Úřadu naopak sníženy, a to o 235 tis.
Kč převodem ve prospěch kapitoly 338 – Ministerstvo informatiky ČR (dále jen „MI“) na ﬁnancování
komunikačních služeb (datové služby), které hradí MI centrálně,
• a RO s účinností 27. listopadu 2006 byly zvýšeny výdaje celkem o 169 tis. Kč, z toho 125 tis. Kč bylo
určeno na zvýšení ostatních plateb za provedenou práci v souvislosti se jmenováním 5. člena Rady
Úřadu a 44 tis. Kč na zvýšení s tím souvisejících prostředků určených na úhradu povinného pojistného
hrazeného zaměstnavatelem.
Takto upravený rozpočet celkových výdajů byl za sledované období čerpán na 96,61 % tj., ve výši
588 403,81 tis. Kč, když zůstalo nedočerpáno 20 626,19 tis. Kč. Na této úspoře se podílí velké množství výdajových položek.
Výdaje celkem se dělí na běžné a kapitálové. Běžné výdaje jsou za sledované období čerpány na
94,17 %, tj. ve výši 321 633,82 tis. Kč, když zůstalo nedočerpáno 19 898,18 tis. Kč.
Kapitálové výdaje jsou za rok 2006 čerpány na 99,73 %, tj. ve výši 266 769,99 tis. Kč, když zůstalo nedočerpáno 728,01 tis. Kč. Kapitálové výdaje čerpá Úřad na program zaregistrovaný v registru
ISPROFIN při MF s evidenčním číslem 228010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ
o celkovém objemu těchto výdajů pro rok 2006 ve výši 267 498 tis. Kč upraveného rozpočtu.
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Podrobný přehled běžných a kapitálových výdajů podle jednotlivých výdajových položek a paragrafů
rozpočtové skladby je uveden ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol Fin 2 04 U.
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
Tento závazný ukazatel byl se souhlasem MF navýšen v průběhu roku dvěma RO, a to celkem o 513 tis. Kč.
Ukazatel byl za rok 2006 čerpán na 100 % upraveného rozpočtu, neboť na depozitní účet byla převedena částka na výplatu vyúčtování mezd za prosinec 2006 do výše upraveného rozpočtu. Po vyúčtování
mezd zůstala na účtu nedočerpaná částka ve výši 1 825 Kč.
Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány rovněž na 100 % schváleného rozpočtu, tj. ve výši
142 921 tis. Kč, neboť byly do této výše převedeny na depozitní účet. Po vyúčtování mezd za prosinec
2006 zůstala nedočerpaná částka 134 Kč.
Výdaje na ostatní platby za provedenou práci vykazují za rok 2006 rovněž čerpání na 100 % upraveného
rozpočtu, tj. ve výši 6 101 tis. Kč. Po vyúčtování mezd za prosinec 2006 zůstalo nedočerpáno 1 691 Kč.
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Tento druh výdajů je čerpán v závislosti na skutečně vyplacených mzdách. Schválený rozpočet u tohoto
závazného ukazatele byl v průběhu roku v souvislosti s úpravou prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2006 dvakrát navýšen, a to celkem o 180 tis. Kč.
Za rok 2006 vykazuje tento ukazatel 100 % čerpání, neboť na depozitní účet byla rovněž převedena částka do výše upraveného rozpočtu. Po vyúčtování mezd za prosinec 2006 zůstalo nedočerpáno
346 250 Kč, které byly převedeny na zvláštní příjmový účet Úřadu jako účetní případ roku 2007.
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Schválený rozpočet tohoto závazného ukazatele byl plněn za rok 2006 na 99,98 %, když byla do fondu
kulturních a sociálních potřeb převedena částka odpovídající 2 % z objemu zúčtovaných mezd, tj. ve výši
2 858,42 tis. Kč.
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Celkové výdaje ve výši 500 tis. Kč byly čerpány za rok 2006 na 93,49 %, z toho běžné výdaje činily
1,41 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 70,50 % a kapitálové výdaje 466,02 tis. Kč, tj. čerpání
na 93,58 % upraveného rozpočtu.
Běžné výdaje byly použity na zakoupení kancelářského materiálu pro zajištění administrativních prací
Krizového štábu Úřadu, kapitálové výdaje na zakoupení dostupných technologických zařízení k realizaci vládního utajovaného spojení s Úřadem, a to na pořízení slaboproudého rozvaděče IS Vega-D
a typového pracoviště IS Vega D.

Výdaje na ﬁnancování programů reprodukce majetku
V roce 2006 rozpočtoval Úřad tyto výdaje v celkové výši 292 250 tis. Kč schváleného rozpočtu, z toho
připadalo 267 000 tis. Kč na kapitálové a 25 250 tis. Kč na běžné výdaje. V průběhu roku 2006 byl
schválený rozpočet tohoto ukazatele upravován třemi RO podléhajícím schválení MF.
Rozpočet po změnách činil celkem 286 413 tis. Kč a byl čerpán ve výši 278 766,04 tis. Kč, tj. na
97,33 %, z toho upravený rozpočet kapitálových výdajů činil 267 498 tis. Kč a byl čerpán ve výši
266 769,99 tis. Kč, tj. na 99,73 %. Upravený rozpočet u běžných výdajů činil 18 915 tis. Kč a byl
čerpán ve výši 11 996,05 tis. Kč, tj. na 63,42 %.
Výdaje byly určeny na program Úřadu, který je zaregistrován v registru ISPROFIN při MF s evidenčním
číslem 228010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ a který se člení na tři podprogramy, a to na:
228011 – kde je rozpočtován nákup a upgrade software, nákup výpočetní techniky a běžné výdaje
určené především na pořízení a provozování sdělovací a zabezpečovací techniky a výdaje KIVS,
228012 – kde je rozpočtován nákup měřicí a kancelářské techniky, nákup dopravních prostředků a rekonstrukce budovy Úřadu v OMRS Tehov,
228013 – kde jsou rozpočtovány prostředky na budování Automatizovaného systému monitorování
kmitočtového spektra (dále jen „ASMKS“).
Z celkového plánovaného objemu kapitálových výdajů 267 498 tis. Kč bylo 143 830 tis. Kč určeno na
realizaci dvou akcí ﬁnancovaných prostřednictvím individuálně posuzovaných výdajů státního rozpočtu.
Tyto investiční akce jsou zařazeny do podprogramu 228013. Jedná se konkrétně o akci Pořízení mobilních neobsluhovaných monitorovacích stanic, na jejíž realizaci bylo v r. 2006 plánováno vynaložit
73 510 tis. Kč a bylo skutečně čerpáno 73 508 tis. Kč a dále o akci Vybudování informačního systému.
Pro tuto akci byl plánován rozpočet 70 320 tis. Kč a vyčerpáno bylo 70 316 tis. Kč.
Výdaje na mezinárodní spolupráci a zahraniční pracovní cesty
Úřad rozpočtuje výdaje na zahraniční aktivity na § 2491 – Mezinárodní spolupráce ve spojích. V roce
2006 byl rozpočtován objem výdajů v celkové výši 15 500 tis. Kč a vyčerpán v objemu 13 969,94 tis.
Kč, tj. čerpání na 90,13 %. Největší část výdajů je čerpána na zahraniční pracovní cesty. V roce 2006
se uskutečnilo celkem 180 pracovních cest a bylo vyčerpáno přes 11 521,42 tis. Kč. Většina zahraničních pracovních cest se uskutečnila z důvodu plnění závazků k mezinárodním organizacím, ve kterých
je Úřad pověřen výkonem gesce a zastupuje zájmy ČR v odvětví elektronických komunikací. V rámci
zahraničních pracovních cest byla navázána, resp. pokračovala spolupráce s evropskými regulačními
orgány a získané zkušenosti byly využity odbornými útvary Úřadu.
Další část výdajů byla použita na úhradu členských příspěvků mezinárodním nevládním organizacím.
V roce 2006 byl tento ukazatel rozpočtován ve výši 1 900 tis. Kč, čerpán na 89,58 % ročního rozpočtu,
tj. ve výši 1 702 tis. Kč, když byl uhrazen členský příspěvek mezinárodní organizaci ETSI – Evropský
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úřad pro telekomunikační normy ve výši 1 615,10 tis. Kč a mezinárodní organizaci ETO – Evropský
telekomunikační úřad ve výši 86,90 tis. Kč.
Převod úspor do rezervního fondu
Vzhledem k platnosti usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25. září 2006 a č. 1262 ze dne 1. listopadu
2006, která stanovila, že výše rezervního fondu k 31. prosinci 2006 musí být shodná s výší rezervního
fondu k 31. prosinci 2005, nemohl ČTÚ převést žádné uspořené prostředky za rok 2006 do rezervního
fondu. Rezervní fond vykazuje k 31. prosinci 2006 zůstatek shodný se stavem k 1. lednu 2006 resp.
k 31. prosinci 2005, a to ve výši 78 279 tis. Kč.
Údaje o majetku Úřadu, pohledávkách a závazcích
Údaje o majetku Úřadu, se kterým je příslušné hospodařit, jsou uvedeny v účetním výkazu Rozvaha OSS
k 31. prosinci 2006 Uc OUPO 3-02, který je zařazen v tabulkové části této zprávy.
K jednotlivým ukazatelům uvádíme:
• dlouhodobý nehmotný majetek k 31. prosinci 2006 vykazuje Úřad v objemu 313 961,21 tis. Kč, proti
stavu k 1. lednu 2006 vzrostl o 71 144,40 tis. Kč, a to především nákupem nového software, ostatního nehmotného majetku a zvýšením stavu nedokončeného nehmotného majetku v rámci budování
projektu ASMKS,
• dlouhodobý hmotný majetek k 31. prosinci 2006 vykazuje Úřad v objemu 1 084 327,00 tis. Kč, proti
stavu k 1. lednu 2006 vzrostl o 176 423,40 tis. Kč, a to především nákupem nového hmotného majetku, ale i zvýšením stavu nedokončeného hmotného majetku rovněž v souvislosti s budováním projektu
ASMKS. U dlouhodobého hmotného majetku v návaznosti na nález NKÚ bylo sjednoceno účtování
pozemků, ve prospěch účtu 031 – Pozemky,
• Úřad, jako organizační složka státu (dále jen „OSS“) neprovádí odepisování majetku, nevytváří odpisy. Po celou dobu využívání majetku je tento veden v účetní evidenci v pořizovacích cenách.
Velký nárůst vykazuje Úřad na účtu 315 – Pohledávky za rozpočtovými příjmy. Proti stavu k 1. lednu
2006 vzrostly pohledávky za rozpočtovými příjmy o 989 973,87 tis. Kč, a to vlivem zařazení pohledávky před lhůtou splatnosti ve výši 1 000 000 tis. Kč za společností Vodafone Czech Republic, a. s.,
za udělenou licenci UMTS. Společnost má uhradit podle splátkového kalendáře v roce 2007 dalších
500 000 tis. Kč a v letech 2008 a 2009 po 250 000 tis. Kč. Neuhrazené pohledávky za rozpočtovými
příjmy dosáhly k 31. prosinci 2006 stavu 1 038 925,59 tis. Kč, z toho činí:
• pohledávky po lhůtě splatnosti 38 615,62 tis. Kč,
• pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení 18 342,24 tis. Kč,
• pohledávky, které jsou předmětem právních sporů 0,00 tis. Kč,
• pohledávky, které byly věřiteli přihlášeny do vyrovnání 0,00 tis. Kč
• odepsané pohledávky, které vede Úřad na podrozvahovém účtu činí 249,69 tis. Kč.

Závazky Úřadu k 31. prosinci 2006 proti stavu k 1. lednu 2006 vzrostly celkem o 22 342,78 tis. Kč,
když dosáhly stavu 67 951,67 tis. Kč. Úřad vykazoval tyto závazky:
• 55,78 tis. Kč připadlo na závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do Úřadu do
31. prosinci 2006 a mohly být uhrazeny až v lednu 2007,
• 9 541,87 tis. Kč činily závazky vůči zaměstnancům – jedná se o závazky z vyúčtování mezd za prosinec 2006, které byly splatné ve výplatním termínu 14. lednu 2007 resp. 12. lednu 2007,
• 5 695,79 tis. Kč představovaly závazky vyplývající ze sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění
a nemocenských dávek, které byly uhrazeny po vyúčtování mezd za prosinec 2006 ve výplatním
termínu 14. ledna 2007,
• 1 694,43 tis. Kč byly závazky vyplývající z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance
Úřadu za prosinec 2006, rovněž splatné a uhrazené ve výplatním termínu 14. ledna 2007,
• 50 963,80 tis. Kč připadlo na jiné závazky, které jsou tvořeny stavem účtu pro úhradu ztráty z univerzální služby, který vykazoval zůstatek ve výši 159,14 tis. Kč a stavem radiokomunikačního účtu ve
výši 50 804,66 tis. Kč.
Zvláštní příjmové účty státního rozpočtu
Za rok 2006 bylo vybráno na správních poplatcích do státního rozpočtu 52 854,68 tis. Kč a na pokutách uložených ve správním řízení 11 683,16 tis. Kč. Správní poplatky hrazené kolky činily za rok
2006 1 112,61 tis. Kč.
Běžný bankovní účet pro VISA karty
Běžný účet u ČSOB a. s., pobočka Praha 9, vykazoval k 1. lednu 2006 zůstatek 133 730,74 Kč, konečný zůstatek k 31. lednu 2006 činil 679,56 Kč. Platby realizované prostřednictvím VISA karet za
rok 2006 činily celkově 200 196,42 Kč a převod těchto výdajů z rozpočtu roku 2006 byl proveden ve
shodné výši, tj. ve výši 200 196,42 Kč.

2.

OBLAST LIDSKÝCH ZDROJŮ

V průběhu roku 2006 nastoupilo do Úřadu 66 zaměstnanců, 5 zaměstnankyň odešlo na mateřskou dovolenou, pracovní poměr ukončilo 54 zaměstnanců, z toho 16 zaměstnanců rozvázalo pracovní poměr
z důvodu odchodu do starobního nebo invalidního důchodu, 2 zaměstnanci ukončili pracovní poměr
podle § 46 odst. 1 písm. c) zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákoník práce”).
K 31. prosinci 2006 byl evidenční stav zaměstnanců 464, průměrný přepočtený stav byl 461 zaměstnanců:
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Ukazatel / období

2004

2005

2006

Systemizovaný počet zaměstnanců

476

469

473

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

470

461

461

Počet nově přijatých zaměstnanců

46

69

66

Počet ukončených pracovních poměrů

45

82

54

Počet zaměstnanců v poproduktivním věku k 31.12.

58

49

31

36

28

18

– z toho ženy:

Za účelem zajištění informovanosti a spolupráce se zástupci správních úřadů při implementaci služebního zákona se vybraní zaměstnanci Úřadu zúčastňovali jednání v pracovních skupinách vytvořených
při Úřadu vlády ČR a podíleli se na přípravě materiálů v oblasti organizace, personalistiky a vzdělávání
zaměstnanců ve správních úřadech. V Projektovém týmu pro reformu ústřední státní správy působí dva
zástupci Úřadu.

představitelů státní moci) a to převodem ze Všeobecné pokladní správy MF ČR (rozpočtové opatření
MF ČR čj. 19/109 439/2006-193 ze dne 27. listopadu 2006).
Z rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci jsou odměňováni členové Rady Úřadu.
Z rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny pouze činnosti, které nemohly být
zajištěny z vlastních zdrojů. Šlo především o práce související s posuzováním případů opravných prostředků proti rozhodnutím Úřadu dle § 123 zákona o elektronických komunikacích, tj. činnost rozkladové
komise předsedy Rady Úřadu a rozkladové komise Rady Úřadu, dále práce zkušebních komisařů pro
zkoušky radiooperátorů a radioamatérů, výplatu odstupného a o práce odborných lektorů přednášejících v kurzech a seminářích pořádaných pro zaměstnance Úřadu.
Odstupné bylo vyplaceno 1 zaměstnanci Úřadu ve výši 41 084 Kč.
V rozpočtu ostatních plateb za provedenou práci zůstalo nevyčerpáno 1 691 Kč.

Opatřením č. 4/2006 předsedy Rady Úřadu, o organizačních změnách, odvolání a jmenování vedoucích zaměstnanců a o vydání nové systemizace, byla ke dni 31. května 2006 zrušena 4 systemizovaná
místa. Za účelem zefektivnění rozhodování sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
se od 1. června 2006 rozčlenil odbor legislativní a právní na 2 oddělení a to: oddělení legislativní
a oddělení rozhodování sporů. Důsledkem této organizační změny vznikla nadbytečnost 1 zaměstnance
podle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, kterému bylo vyplaceno odstupné ve výši dvojnásobku
průměrného výdělku.
V roce 2006 došlo oproti roku 2005 k nárůstu limitu prostředků na platy o 10 484 tis. Kč na celkových
142 921 tis. Kč. Tato částka byla čerpána na zvýšení platových stupňů ze zákona, zvýšení osobních
příplatků, k ocenění pracovních zásluh při životních výročích a mimořádných pracovních úkolů, které
byly splněny v roce 2006.
Rozpočet na rok 2006 zabezpečil růst průměrného platu pouze na základě legislativních úprav. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu se v roce 2006 (25 835 Kč) zvýšil v porovnání s rokem 2005 (23 940 Kč)
o 1 895 Kč.
Ostatní platby za provedenou práci
Rozpočet ostatních plateb za provedenou práci na rok 2006 činil 5 588 tis. Kč.
Limit ostatních plateb za provedenou práci byl v roce 2006 upraven a navýšen o částku 388 tis. Kč
(položka 5022 Platy představitelů státní moci; položka 2026 Odchodné) a to převodem ze Všeobecné
pokladní správy Ministerstva ﬁnancí ČR (rozpočtové opatření MF ČR čj. 19/72 175/2006-193 ze dne
18. července 2006) a dále byl upraven a navýšen o částku 125 tis. Kč (navýšení položky 5022 Platy

Rada ČTÚ
S účinností od 1. ledna 2006 byl členům Rady stanoven plat v souladu se sdělením Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR č. 488/2005 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých
náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb.
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 29. března 2006 č. 317, k návrhu na odvolání člena a předsedy
Rady Úřadu a jmenování předsedy a členky Rady Úřadu, a dopisu předsedy vlády ČR čj. 7443/06OVA ze d ne 29. března 2006, byl odvolán člen a předseda Rady Úřadu ke dni 31. března 2006. Současně byl ke dni 1. dubna 2006 jmenován nový předseda Rady Úřadu a nová členka Rady Úřadu. Na
základě usnesení vlády ČR ze dne 8. listopadu 2006 č. 1293 byl ke dni 15. listopadu 2006 jmenován
pátý člen Rady Úřadu na dobu pěti let.
Vzdělávání zaměstnanců
Vzdělávací akce byly provedeny podle Plánu vzdělávání zaměstnanců Úřadu na rok 2006 v souladu se
zákoníkem práce, Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech, schválenými usnesením vlády
ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542, a Závazným pokynem ČTÚ č. 15/2005, kterým se stanoví
prohlubování a zvyšování kvaliﬁkace zaměstnanců Úřadu.
Vzdělávání zaměstnanců bylo zaměřeno především na elektronické komunikace, informační technologie,
právo, cizí jazyky a evropské záležitosti. Zaměstnanci nově přijatí do Úřadu absolvovali vstupní vzdělávání, které jim poskytlo základní informace o státní správě a umožnilo osvojení základních dovedností
a znalostí, včetně seznámení se s příslušnými předpisy. V rámci jednotlivých odborů byla realizována
odborná školení, zaměřená zejména na problematiku elektronických komunikací a správního řádu.
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Na pracovištích Úřadu probíhaly skupinové kurzy anglického jazyka a individuální kurzy anglického
a francouzského jazyka. Zaměstnanci zařazení do Národního programu vzdělávání zaměstnanců ve
správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě EU absolvovali individuální výuku anglického
i francouzského jazyka.
Kromě výše uvedených aktivit byly pro zaměstnance zajišťovány různé vzdělávací akce v souladu s jejich
vzdělávacími potřebami, vyplývajícími z pracovní náplně. K 31. prosinci 2006 činily náklady na účtu
Služby školení a vzdělávání 4 329 tis. Kč.

Informační systém pro správu a oběh dokumentů (GINIS) byl povýšen na vyšší verzi a rozšířen z hlediska
počtu jeho uživatelů zejména na oblastních pracovištích Úřadu. Byly pořízeny nové licence tak, aby
systém mohl být využíván již na referentském stupni.
Novým systémem, který Úřad začal používat je ucelený informační systém pro sběr údajů pro účely
analýz relevantních trhů. Tento informační systém byl vybudován třívrstvou architekturou s využitím odděleného databázového a aplikačního serveru. Údaje jsou od podnikatelských subjektů získávány pomocí
formulářů vytvořených prostředkem 602XML Filler. Systém byl uveden do provozu v prosinci 2006 s cílem zahájení sběru údajů v únoru 2007.

Počet absolventů různých vzdělávacích akcí (v porovnání s roky 2004 a 2005)
Zaměření
Jazykové kurzy
Vzdělávání v záležitostech Evropské unie
Kurzy zaměřené na informační technologie
Odborná školení zaměstnanců odborů pro oblasti
Ostatní vzdělávací akce
Náklady na vzdělávání v tis. Kč

2004

2005

66
41
65
190
860

76
64
404
182
1 452

2006
128
55
285
165
859

1 901

3 615

4 329

Přehled limitu regulace zaměstnanosti, Přehled základních personálních údajů (podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 323/2005 Sb.) a Přehled rozepsaných závazných ukazatelů za rok 2006 (podle přílohy č. 2
k vyhlášce č. 323/2005 Sb.). jsou uvedeny v přílohách č. 10, 11 a 12 této Zprávy.

3.

INFORMATIKA

V oblasti informatiky pokračovaly práce na stabilizaci a dalším rozvoji systémů, které byly vybudovány v souvislosti s přijetím zákona č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích. Rozšíření povinností Úřadu zejména ve vztahu k povinně zveřejňovaným informacím vedlo k dalším
požadavkům jak na technické a programové vybavení Úřadu, tak na odborné činnosti s těmito
požadavky souvisejícími.
Pro zabezpečení interních činností Úřadu byly pořízeny a postupně instalovány nové servery pro oblastní
pracoviště (6 ks) jako náhrada za původní, z technického i morálního pohledu zastaralá zařízení. Nové
dvouprocesorové servery jsou vybaveny diskovým polem o velikosti 4x140 GB s řadičem RAID 5 a zálohovací mechanikou DLT s kapacitou 200 GB. Původní servery byly ponechány na pracovištích a slouží
zejména jako servery záložní.

V roce 2006 rovněž pokračovala výstavba Informačního systému určeného pro Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS). V rámci Informačního systému pro jednotný modulární
systém správy kmitočtového spektra (SPECTRA+) byla instalována a testována nová verze 3.5.3.0.1,
umožňující práci v prostředí ORACLE Forms 6 a 9. Významnou změnou u této verze je možnost práce
ve třívrstvé architektuře.
Dalším novým systémem s významným dopadem na interní procesy Úřadu je modulární informační systém pro správní řízení (MOSS). V dubnu 2006 se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele tohoto
systému a vítězná ﬁrma úspěšně realizovala do konce roku 2006 plánované dílčí akceptační testy, které
jsou plánovány i na rok 2007, v jehož závěru bude celý systém předán do rutinního provozu.
Z dalších aktivit v oblasti informatiky, realizovaných v roce 2006 je třeba zmínit první etapu projektu
pro správu identit (Identity Management), kterou je vybudování centrálního trezoru identit jakožto jediného centrálního autoritativního zdroje údajů o identitách. Cílem projektu je zejména sjednotit proces
identiﬁkace uživatelů v počítačové síti Úřadu, zavést jejich jednotnou správu a redukovat administrativní
náklady na jejich správu. Na rok 2007 je plánována další etapa tohoto projektu, v níž dojde k propojení
trezoru identit s vybranými informačními systémy Úřadu.

4.

INTERNÍ AUDIT

V roce 2006 bylo realizováno, podle plánu schváleného předsedou Rady Úřadu, celkem 6 nových auditů a 2 následné audity. Při jejich realizaci byl kladen důraz na kontrolu a dodržování vnitřních norem
Úřadu a zároveň na jejich soulad s právními předpisy (zákony, prováděcími vyhláškami, nařízeními
vlády apod.). Jednalo se o následující audity:
a) Audit SPO,
b) Audit inventarizace majetku a závazků,
c) Audit provozu IS ČTÚ,
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d) Audit pravidel pro užívání služebních mobilních telefonů,
e) Audit zahraničních cest,
f) Audit poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kontrolní závěr NKÚ po schválení v Kolegiu NKÚ byl předložen pro jednání vlády ČR, která na svém
zasedání dne 3. ledna 2007 vzala informaci NKÚ z kontrolní akce a stanovisko Úřadu ke kontrolnímu
závěru NKÚ na vědomí – viz usnesení vlády ČR č. 9 ze dne 3. ledna 2007.

Závěrečné zprávy z jednotlivých auditů byly spolu s doporučeními vzniklými na základě auditních šetření předkládány vedení ČTÚ. Většina doporučení pak byla formou úkolů zadána k řešení a realizaci
následných opatření.

Další kontrolu provedl Úřad práce hl. m. Prahy, pobočka v Praze 9, v době od 2. listopadu 2006 do
ukončení akce, tj. do 5. prosince 2006 (kdy bylo vydáno rozhodnutí), kontrolní šetření v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolované období byl rok 2005. Kontrola byla zaměřena především na povinnost zaměstnavatele zaměstnávat povinný podíl osob se zdravotním postižením (z průměrného přepočteného stavu
zaměstnanců v roce 2005 ve výši 459,56 osob činil tento povinný podíl 18,38 osob). Tuto povinnost
Úřad částečně plnil zaměstnáváním 8, 11 osob se zdravotním postižením a částečně náhradním plněním
– odběrem výrobků od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením. Úřadem
práce byla shledána nesplněná povinnost ve výši 4 % a stanoven odvod do státního rozpočtu ve výši
170 855 Kč, který Úřad dne 12. prosince 2006 uhradil.

Následné audity provedené v roce 2006 se zabývaly kontrolou plnění úkolů vzniklých na základě doporučení z auditů realizovaných v roce 2005.
Na základě § 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o ﬁnanční kontrole, Úřad
zpracoval Roční zprávu o výsledcích ﬁnančních kontrol za uplynulý rok a v požadovaném termínu jí prostřednictvím informačního systému ﬁnančních kontrol ve veřejné správě (Modul ročních zpráv) předložil
Ministerstvu ﬁnancí ČR.

5.

INFORMACE O KONTROLNÍ AKCI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO
ÚŘADU

V době od 3. dubna 2006 do 25. srpna 2006 byla u Úřadu provedena kontrola kontrolní skupinou
Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na základě plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2006.
Kontrole byly podrobeny činnosti, které byly předmětem účetnictví Úřadu a které měly vliv na hodnotu
kontrolovaných zůstatků účtů v jeho účetní závěrce k 31. prosinci 2005 jako podkladu pro závěrečný
účet kapitoly 328-ČTÚ za rok 2005. Z kontroly byl sepsán „Kontrolní protokol o kontrole č. 06/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu ČTÚ“, sp. zn. 06/13-260/136/06, který byl podepsán zástupci
obou stran dne 25. srpna 2006.
Předseda Rady Úřadu byl seznámen s kontrolním protokolem a využil svého práva a ve stanovené lhůtě
uplatnil Námitky proti Kontrolnímu protokolu.
Již v průběhu kontroly některá formální pochybení Úřad odstranil, některá nápravná opatření byla přijata
a nedostatky odstraněny v účetní závěrce k 30. září 2006 a další byla připravena k realizaci a dokončena v roční účetní závěrce k 31. prosinci 2006. Ke shrnutí a dokončení všech nápravných opatření
bylo vydáno Opatření č. 18 předsedy Rady Úřadu k odstranění nedostatků vyplývajících z Kontrolního
protokolu o kontrole č. 06-13.
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KAPITOLA V.
1.

POVINNÉ SOUČÁSTI VÝROČNÍ ZPRÁVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O UNIVERZÁLNÍ SLUŽBĚ
(podle § 50 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích)

Výroční zpráva o univerzální službě je zpracována podle § 50 zákona o elektronických komunikacích.
Vedle informace o rozsahu služeb, které byly v období roku 2006 v rámci univerzální služby zajišťovány,
obsahuje Výroční zpráva i skutečnosti předepsané zákonem.

V souladu s postupem stanoveným v § 38 a násl. zákona o elektronických komunikacích Úřad na základě uskutečněných výběrových řízení rozhodl v průběhu roku 2006 o uložení povinnosti univerzální
služby u dalších dílčích služeb:

Z pohledu roku 2006 je potřebné upozornit na skutečnost, že proces přezkumu existence důvodů pro
uložení povinností poskytovat některou z dílčích služeb v rámci univerzální služby dokončil Úřad ke dni
1. září 2006. Na základě přechodného ustanovení § 143 odst. 1 zákona tak v průběhu roku 2006
byly některé ze služeb spadajících do univerzální služby poskytovány ještě v režimu předchozí právní
úpravy (zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů), a to buď v části
nebo po celé období roku 2006. Postupně, jak Úřad dokončoval dílčí části přezkumu podle § 143 odst.
2 zákona a v odůvodněných případech vydával na základě výsledků příslušných výběrových řízení rozhodnutí o poskytování vybraných dílčích služeb podle § 38 odst. 2 zákona., docházelo v průběhu roku
k postupnému přechodu poskytování univerzálních služeb do režimu podle podmínek zákona o elektronických komunikacích.

3. Služby veřejných telefonních automatů (§ 38 odst. 2 písm. e) zákona)
Úřad vydaným rozhodnutím, jež nabylo právní moci dne 14. března 2006, uložil poskytovateli této dílčí
služby společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. povinnost zahájit poskytování služby VTA do 3 měsíců ode
dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci. Společnost zahájila poskytování služby VTA podle podmínek vydaného rozhodnutí dne 11. května 2006.

A.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

1. Pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejně dostupné telefonní služby a přístup
koncových uživatelů k těmto seznamům (§ 38 odst. 2 písm. c) zákona).
2. Informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupné pro koncové uživatele (§ 38 odst. 2 písm. d) zákona).
Rozhodnutí, kterým Úřad uložil povinnost poskytovat výše uvedené dílčí služby, nabylo právní moci již
21. prosince 2005. Povinnost byla uložena společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. (dnes Telefónica O2) a stanovila zahájit distribuci tištěných seznamů do 4 měsíců ode dne právní moci vydaného rozhodnutí. Podle
podmínek vydaného rozhodnutí zahájila uvedená společnost poskytování služby ve stanoveném termínu.
Podle vydaného rozhodnutí rovněž společnost ČESKÝ TELECOM, a. s. zahájila poskytování informační
služby následující den po dni, kdy rozhodnutí Úřadu o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu nabylo
právní moci.

4. Přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenný s přístupem, který
využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních
koncových zařízení (§ 38 odst. 2 písm. f) zákona).
Vydaným rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 12. července 2006, Úřad uložil společnosti
ČESKÝ TELECOM, a. s. povinnost zahájit poskytování dílčí služby do 3 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí
nabylo právní moci. Společnost zahájila poskytování služby přístupu zdravotně postižených osob podle
podmínek vydaného rozhodnutí dne 11. října 2006.
5. Doplňkové služby ke službám připojení a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě
(§ 38 písm. g) zákona), kterými jsou:
a) postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné telefonní síti pro spotřebitele,
b) bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro účastníka a
c) bezplatné položkové vyúčtování ceny pro spotřebitele.
Úřad vydaným rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 28. července 2006, uložil společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., povinnost zahájit poskytování dílčí služby do 3 měsíců ode dne, kdy
rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat dílčí službu v rámci univerzální služby nabylo právní moci.
Společnost zahájila poskytování služby přístupu zdravotně postižených osob podle podmínek vydaného
rozhodnutí dne 28. října 2006.
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6. Zvláštní ceny nebo cenové plány
Zvláštní ceny nebo cenové plány pro osoby s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám.
Poskytovat povinnost vyplývající z této dílčí služby za podmínek uvedených v rozhodnutí v období od
1. ledna 2007 do 31. prosince 2009 uložil Úřad rozhodnutím společnostem T-Mobile Czech Republic a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a. s. a Vodafone Czech Republic a.s. V případě plnění povinnosti v rámci veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím veřejné mobilní telefonní
sítě je poskytovatel služby oprávněn ji zahájit za podmínek uvedených v rozhodnutí nejpozději dnem
1. února 2007.

Na základě žalob proti předchozím právním aktům ČTÚ, které podali poskytovatel univerzální služby
i společnosti, které měly přispívat na účet univerzální služby, rozhodl Nejvyšší správní soud o zrušení
těchto právních aktů, kterými byla určena prokazatelná ztráta a výše plateb na účet univerzální služby
v letech 2001 až 2003. ČTÚ tedy v průběhu roku 2006 opětovně vedl řízení ve věci prokazatelné ztráty
z poskytování univerzální služby za tato období.

Ke dni 1. září 2006 ČTÚ dokončil podle § 143 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích přezkum
potřeby uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí služby:
a) připojení v pevném místě k veřejné telefonní sítí, podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona o elektronických
komunikacích,
b) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, podle § 38 odst. 2 písm. b) zákona
o elektronických komunikacích, který byl zahájen dne 21. září 2005 oznámením záměru o uložení
povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby uvedené služby.

Ztráta za rok 2001
Na základě rozhodnutí soudů, které zrušily dokument Úřadu čj. 21 701/2002-611 ze dne 30. srpna
2002 a vrátily věc k novému projednání, vydal Úřad rozhodnutí o ověření výše ztráty za rok 2001
čj. 42 478/2006-611/V. vyř. dne 8. prosince 2006. Telefónica O2 podala proti tomuto rozhodnutí
rozklad. Dne 14. února 2007 vydal předseda Rady Úřadu pod čj. 2 616/2007-603 rozhodnutí o rozkladu, kterým potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně. Rozhodnutí, kterým byla potvrzena výše
ztráty 195 042 676,- Kč, nabylo právní moci dne 20. února 2007.

Na základě provedeného přezkumu dospěl Úřad k závěru, že poskytování uvedených dílčích služeb
je v rámci telekomunikačního trhu zajištěno v souladu se zákonem a Úřad tedy povinnost poskytování
těchto služeb ukládat nebude.

Úřad zaslal jednotlivým plátcům na účet US oznámení o pokračování správního řízení ve věci stanovení
výše platby na účet US za rok 2001. Správní řízení budou dokončena podle zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato správní řízení jsou vedena s jednotlivými společnostmi individuálně, celkem je vedeno 16 správních řízení. Společnosti, se kterými bylo
zahájeno v roce 2004 správní řízení ve věci doúčtování prokazatelné ztráty za roky 2001 a 2002, byly
zároveň informovány o vyjmutí části tohoto správního řízení, které se týká roku 2001 a jejího sloučení se
správním řízením ve věci stanovení výše platby na účet US za rok 2001.

Sdělením o dokončení přezkumu podle § 143 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích ČTÚ dokončil přezkum ke všem dílčím službám uvedeným v § 38 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích.

B.

FINANCOVÁNÍ UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY A ÚČET PRO ÚHRADU ZTRÁTY Z UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

V roce 2006 vykonával ČTÚ správu účtu univerzální služby, který byl zřízen od roku 2002 jako účet cizích prostředků s rozšířeným předčíslím „16010“ s názvem Cizí prostředky – univerzální služba u České
národní banky, pobočka Praha. Účet byl zřízen podle § 32 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o telekomunikacích“)
a hradí se z něho prokazatelná ztráta poskytovateli univerzální služby z příspěvků od ostatních operátorů. Zúčtování prokazatelné ztráty se provádí po uplynutí kalendářního roku, v němž došlo ke vzniku
prokazatelné ztráty, a to na základě auditované účetní závěrky a oddělené evidence nákladů, tržeb
a výnosů, včetně vloženého kapitálu. Výpočet prokazatelné ztráty předkládá poskytovatel univerzální
služby Úřadu v termínu do 30. června následujícího roku.

Úřad z výše uvedených důvodů nemohl doposud přistoupit k výpočtu příspěvků na účet univerzální
služby, a proto účet univerzální služby vykazuje k 31. prosinci 2006 nezměněný zůstatek proti stavu
k 1. ledna 2006, a to ve výši 159 141,09 Kč.

Ztráta za rok 2002
Na základě rozhodnutí soudů, které zrušily dokument Úřadu čj. 23007/2003-611 ze dne 31. července 2003, vydal Úřad ve správním řízení o ověření výše prokazatelné ztráty za rok 2002 rozhodnutí
čj. 35 038/06-611/VI. vyř. ze dne 14. února 2007. Předmětem tohoto řízení byla i ta část prokazatelné ztráty, která byla dodatečně doúčtována v r. 2004 a týkala se služeb poskytovaných zdravotně
postiženým osobám.
Správní řízení ve věci výše platby na účet US za rok 2002 je považováno za zahájené dnem doručení
výzvy k zaplacení příspěvku. Správní řízení s 25 účastníky jsou vedena s jednotlivými společnostmi individuálně. Správní řízení budou dokončena podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní
řád), ve znění pozdějších předpisů.
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Ztráta za rok 2003
Na základě rozhodnutí soudů, které zrušily dokument Úřadu čj. 20051/2004-611 ze dne 2. srpna
2004 vede Úřad obnovené správní řízení ve věci ověření prokazatelné ztráty za rok 2003 čj. 26 993/
2006-611.
Úřad zaslal jednotlivým plátcům na účet US oznámení o pokračování správního řízení ve věci stanovení
výše platby na účet US za rok 2003. Správní řízení budou dokončena podle zákona č. 71/1967 Sb.,
o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tato správní řízení jsou vedena s jednotlivými společnostmi individuálně, celkem je vedeno 28 správních řízení. Správní řízení byla zahájena
dnem doručení výzvy k zaplacení příspěvku čj. 20379/2004-611 ze dne 6. srpna 2004.
Ztráta za rok 2004
ČTÚ vydal dne 12. srpna 2005 rozhodnutí o ověření ztráty r. 2004 čj. 28799/05-611/III. vyř., proti
kterému Telefónica O2 Czech Republic, a. s. podala rozklad. Dne 13. ledna 2006 vydal předseda Úřadu
rozhodnutí o odvolání, ve kterém zrušil rozhodnutí I. stupně a vrátil věc k novému projednání. Odbor 611
nově vydal dne 15. března 2006 rozhodnutí o ověření ztráty r. 2004 čj. 28799/05-611/IV. vyř., proti
kterému Telefónica O2 Czech Republic, a. s. podala rozklad. Rozklad byl zamítnut rozhodnutím předsedy
ze dne 23. října 2006, které nabylo právní moci 24. října 2006. Výše ztráty činí 302 622 498 Kč.

Se společnostmi, které byly v r. 2004 držiteli telekomunikační licence a které poskytují telefonní službu,
bylo zahájeno správní řízení o výši platby na účet univerzální služby za rok 2004. Jedná se o 30 společností.
Ztráta za rok 2005
Společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s. (dříve ČESKÝ TELECOM, a. s.) předložila dne 30. června 2006 Úřadu podle § 32 odst. 3 zákona o telekomunikacích a v souladu s vyhláškou č. 235/2001
Sb., kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální
služby držitelem telekomunikační licence, výpočet ztráty za rok 2005. Úřad se zabýval ověřováním údajů, které zahrnovalo kontrolu účetní evidence a oddělené evidence nákladů a výnosů společnosti včetně
navazujících podkladů z technické dokumentace. Úřad výpočet ztráty ověřil a dne 14. srpna 2006
vydal rozhodnutí o ověření ztráty za rok 2005 čj. 38173/2006-611/III. vyř. Telefónica O2 podala proti
tomuto rozhodnutí rozklad dne 31. srpna 2006.
Při ověřování výše prokazatelné ztráty za r. 2001-2005 postupoval Úřad podle zákona č. 151/2000
Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, který Úřadu neukládal povinnost zohledňovat při
ověřování výše této ztráty tržní výhody, které vznikly podnikateli při poskytování univerzální služby.
Tento postup je stanoven až zákonem o elektronických komunikacích. Přesto Úřad při stanovení ověřené

Výkaz o hospodaření s účtem univerzální služby za rok 2006 (vývoj v roce 2006)
Ztráta v Kč předložená
poskytovatelem

Ověřená ztráta
z poskytování
univerzální služby v Kč

Ztráta v Kč
neuhrazená na účet,
stav k 31. 12. 2006 1)

Poznámka

Výše ztráty byla stanovena novým rozhodnutím, povinnost přispívat na účet za rok 2001 nebyla
dosud znovu uložena
Výše ztráty byla stanovena novým rozhodnutím, povinnost přispívat na účet za rok 2002 nebyla
84 751 653
dosud znovu uložena
Výše ztráty dosud nebyla stanovena novým rozhodnutím, povinnost přispívat na účet za rok 2003
nebyla dosud znovu uložena, na účet dosud zaplaceno 9 611 114,- Kč

Prokazatelná ztráta roku 2001

5 660 331 629

195 042 676

Prokazatelná ztráta roku 2002

6 776 438 073

257 494 476

Prokazatelná ztráta roku 2003

6 003 254 460

Prokazatelná ztráta roku 2004

4 894 734 641

302 622 498

Povinnost přispívat na účet univerzální služby za rok 2004 dosud nebyla pravomocně uložena

Prokazatelná ztráta roku 2005

3 903 751 689

286 966 147

Povinnost přispívat na účet univerzální služby za rok 2005 dosud nebyla uložena

Prokazatelná ztráta roku 2006
Dílčí služba 2)

815 203

815 203

Povinnost přispívat na účet univerzální služby za rok 2006 dosud nebyla uložena

Stav účtu univerzální služby k 31. 12. 2006
1)
2)
3)

47 404 143

159 141 Kč 3)

Předběžný závazek vůči poskytovateli univerzální služby a současně součet pohledávek za plátci.
Služba poskytování nepřetržitého a bezplatného přístupu, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání prostřednictvím veřejných telefonních automatů, za období od 1. ledna do 10. května roku 2006.
Příspěvky zaplacené za roky 2001, 2002 a 2003 byly převedeny poskytovateli univerzální služby v členění a ve výši zaplacených příspěvků. Zůstatek na účtu tvoří příspěvky, které byly s předstihem zaplaceny za
dodatečné doúčtování ztráty za roky 2001 a 2002, a to v celkové výši 159 141 Kč.
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výše ztráty vždy ve výpočtu zohlednil výnosy, které vznikají poskytovateli služby s pronájmem veřejných
telefonních automatů k reklamě.
Ztráta za rok 2006
Telefónica O2 předložila dne 21. listopadu 2006 vyúčtování prokazatelné ztráty ze služby poskytování
nepřetržitého a bezplatného přístupu, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání prostřednictvím veřejných telefonních automatů, za období od 1. ledna do 10. května roku 2006. Úřad výši ztráty
ověřil a dne 21. prosince 2006 vydal rozhodnutí o ověření výše ztráty, ověřená výše činí 815 203 Kč.
Společnost se neodvolala, rozhodnutí je pravomocné.

2.

VÝKAZ O HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY RADIOKOMUNIKAČNÍHO
ÚČTU
(podle § 27 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích)

Podle § 27 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích vyplynula pro Úřad povinnost zřídit
a spravovat radiokomunikační účet (dále jen „RÚ“), který je určen k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu
obrany při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového
spektra z důvodů uvedených v § 19 odst. 1 písm. a) a b) zákona o elektronických komunikacích.
RÚ není součástí státního rozpočtu, zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku
následujícího. Příjmy RÚ se tvoří z poplatků za využívané kmitočty ve výši stanovené nařízením vlády
č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků RÚ a způsobu jejich čerpání, ze dne
6. dubna 2005. Na RÚ se převádí peněžní prostředky ve výši 6 % z vybraných poplatků za využívání
rádiových kmitočtů. RÚ byl zřízen u České národní banky, pobočka Praha jako účet cizích prostředků
s rozšířeným předčíslím „26016“.
Za rok 2006 byla do RÚ převedena částka 50 444,48 tis. Kč, stav RÚ k 31. prosinci 2006 je
50 804 660,82 Kč. Přehled o tvorbě RÚ podává následující tabulka:
Stav RÚ k 1. 1. 2006
Doplatek za rok 2005
Tvorba za rok 2006
Čerpání za rok 2006
Stav RÚ k 31. 12. 2006

3.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) zveřejňuje tuto Výroční zprávu o poskytování informací
v roce 2006, kterou zpracoval podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Podle § 3 zákona o elektronických komunikacích je Úřad ústředním správním úřadem pro výkon státní
správy ve věcech stanovených tímto zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. V rámci zákonem stanovené působnosti
tedy jako orgán státní správy vykonává dozor nad dodržováním zákona v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
Základní informace o organizační struktuře a činnosti Úřadu jsou zpřístupněny pro širokou veřejnost jak
na internetové stránce Úřadu www.ctu.cz, jejíž součástí je elektronická úřední deska, tak i na úřední
desce umístěné v informační tabuli ve vstupní hale sídla Úřadu, a zveřejněny v publikaci „Český telekomunikační úřad“ vydávané Úřadem, naposledy v září 2006.
a) Počet podaných žádostí o informace
V roce 2006 bylo na Úřad podáno a evidováno 85 písemných (případně elektronicky podaných) žádostí o informace, které se týkaly především oboru elektronických komunikací, a v jejich rámci částečně
i oblasti radiokomunikací, a to v souvislosti s výkladem jednotlivých ustanovení zákona o elektronických komunikacích. Předmětem jedné žádosti bylo i poskytnutí informace o platovém ohodnocení členů
a předsedy Rady Úřadu. Pokud jde o oblast regulace poštovních služeb, Úřad neevidoval a nevyřizoval
žádné podání ohledně poskytnutí informací tohoto druhu.
Dotazy ohledně radiokomunikací se týkaly v jednom případě způsobu efektivního využívání rádiových
kmitočtů, zejména v pásmu 450 MHz, v němž má rozsáhlou část rádiových kmitočtů přidělenou společnost Eurotel Praha, spol. s r. o. (od 1. 7. 2006 společnost Telefónica O2 Czech Republic, a. s.), v dalším
případě šlo o sdělení počtu žadatelů o omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC)
a jejich úspěšnosti při písemném testu a ústní zkoušce z angličtiny.

360 179,00 Kč
65 677,38 Kč
50 378 804,44 Kč
0,00 Kč
50 804 660,82 Kč

Obsahem významné skupiny žádostí o informace v oboru elektronických komunikací byly dotazy ohledně právního režimu oznamování výkonu komunikačních činností v souvislosti s podnikáním v elektronických komunikacích, způsobu posuzování Úřadem stížnosti uplatněné proti nevhodnému chování úředních
osob nebo proti postupu správního orgánu, včetně posuzování stížnosti, týkající se oblasti elektronických
komunikací, dotazy ohledně charakteru a použití elektronického podpisu a elektronické značky ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, stanovení podmínek, za nichž lze
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požadovat ﬁnanční úlevy od poskytovatelů veřejně dostupné telefonní služby v rámci univerzální služby,
stanovení technických a organizačních podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásad
pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, problematiky technických aspektů
odposlechu a záznamu zpráv a uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů, identiﬁkace účastnického čísla, z něhož byla uskutečněna zlomyslná nebo obtěžující volání, na žádost dotčeného
účastníka a na jeho náklady, problematiky platnosti věcných břemen vzniklých ex lege dle příslušných
ustanovení zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu
k obdobným ustanovením zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
včetně vymezení případů, kdy k výkonu oprávnění podle § 104 zákona o elektronických komunikacích
je zapotřebí uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou úhradu a po ukončení stavby a zaměření
polohy smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti, nebo kdy k umístění
daného zařízení postačí pouhý souhlas vlastníka nemovitosti.
Předmětem dalších, často poskytovaných informací bylo vymezení povinnosti poskytování informační
služby o telefonních číslech účastníků založené na vyhledávání podrobného kontaktu o osobě na základě jejího jména, případně nezbytného minimálního množství identiﬁkačních údajů, v rámci poskytování
univerzální služby, objasnění postupu účastníka v případě jeho nesouhlasu s vyúčtováním za poskytnuté
služby elektronických komunikací, včetně oprávnění podat u Úřadu návrh na zahájení řízení o námitce
proti vyřízení reklamace, a postupu ve věci uplatnění nároku na náhradu škody v souvislosti s připojením
na linky se zvláštním tarifem.
Dále se Úřad zabýval v několika případech i žádostmi týkajícími se způsobu obrany proti nevyžádaným
e-mailům a reklamě, stejně jako posuzováním určitého typu služby (např. služba elektronické pošty, provozování aukčního portálu Aukro, služba HELP mail a HELPnet, práva a povinnosti související s registrací
internetových domén) jako služby, která s ohledem na své zaměření a svoji povahu není službou elektronických komunikací ve smyslu ustanovení § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, a tudíž
nespadá do působnosti Úřadu, ale která patří do problematiky služeb informační společnosti ve smyslu
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů
(zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

d) Opisy podstatných částí rozsudků soudu (§16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.)
V roce 2006 soud nerozhodl žádný případ nevyhovění žádosti o informace.
e) Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis
způsobu vyřízení
V roce 2006 Úřad nevyřizoval žádnou stížnost v souvislosti s porušením postupů stanovených zákonem.
f) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
(§ 14a zákona č. 106/1999 Sb.)
V roce 2006 Úřad neposkytl žádnou výhradní licenci.
g) Další informace vztahující se k uplatňování zákona
V roce 2006 Úřad vybral a odvedl do státního rozpočtu celkem 2 898,- Kč. Uvedená částka představuje výši úhrady nákladů za poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Písemné žádosti o informace zahrnuté do evidence roku 2006 byly vyřízeny v souladu se zákonem
a vnitřním předpisem Úřadu. Žádosti o informace, uplatněné telefonicky, Úřad neevidoval a s ohledem
na jejich množství a charakter je operativně vyřídil stejným způsobem.
Přehled vyřízených písemných žádostí o podání informací za rok 2006 v porovnání s předchozími obdobími od roku 2002 je uveden v příloze a následující tabulce:
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, za rok 2006
2002
1.

Počet podaných žádostí o poskytnutí informace

2.
3.

2003

2004

2005

2006

13

6

12

69

85

Počet rozhodnutí o nepodání informace

2

0

2

3

2

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

2

0

2

1

0

b) Počet rozhodnutí o nepodání informace
V roce 2006 bylo rozhodnuto ve dvou případech o nepodání informace (s ohledem na ustanovení § 8a
zákona č. 106/1999 Sb. a z důvodu nezaplacení úhrady nákladů spojených s poskytnutím informace).
c) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
V roce 2006 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace.

Pozn.: Tato Výroční zpráva byla zveřejněna dne 26. února 2007 způsobem umožňujícím dálkový přístup,
tj. na internetové stránce Úřadu (www.ctu.cz).
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STÍŽNOSTI NA ČINNOST ČTÚ
V roce 2006 vyřídil Úřad celkem 19 podání, která byla s přihlédnutím k jejich charakteru a obsahu
posouzena jako stížnosti v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/204 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů. V tomto počtu je zahrnuto i 1 podání z roku 2005, jehož vyřízení, vzhledem ke
složitosti šetření v něm, se uskutečnilo až v roce 2006.
Obsahem stížností byla kritika činnosti Úřadu nebo pracovních postupů zaměstnanců Úřadu v tom směru,
zda se tito nedopouštějí porušování zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
případně poukazující na zásadní porušování cit. zákona.
Šetřením v jednotlivých případech bylo zjištěno, že 14 z uvedených stížností jsou stížnostmi neoprávněnými a 5 bylo vyhodnoceno jako stížnosti oprávněné.
V porovnání s předchozími obdobími lze tedy konstatovat, že i v roce 2006 významně stoupl jak počet
uplatněných stížností, tak i jejich oprávněnost, a to především v souvislosti s aplikací zákona o elektronických komunikacích v praxi.
V případech stížností vyřízených jako neoprávněné se v jedenácti případech jednalo o údajně nesprávný postup či nevhodné jednání zaměstnanců Úřadu, které však v průběhu šetření nebyly prokázány.
Na nečinnost Úřadu a průtahy ve správním řízení byly uplatněny tři stížnosti. U stížností vyhodnocených
jako neoprávněné nebylo nutno přijímat žádná opatření k nápravě.
Obsahem oprávněných stížností byla ve dvou případech kritika postupu zaměstnance Úřadu v souvislosti
s nepřiměřenou délkou vedení správního řízení, v jednom případě nečinnost Úřadu ve věci vyřízení
žádosti o vydání průkazu operátora amatérské vysílací stanice a ve dvou případech kritika postupu
a závěrů Úřadu při posuzování námitek účastníků týkajících se určitého postupu poskytovatele služeb
elektronických komunikací.
Pokud byly závady ve správním řízení pouze formálního charakteru a nedošlo k závažnějšímu porušení správního řádu ani zákona o elektronických komunikacích, bylo danému zaměstnanci vysloveno
pouze napomenutí a domluva ohledně profesionálního přístupu a zdvořilé komunikace s veřejností.
Ve dvou případech byly příslušným zaměstnancům vytknuty chybné kroky v postupu vedení správního
řízení s připomenutím důsledného dodržování základních zásad činnosti správního orgánu při projednávání a rozhodování věci ve správním řízení.
Kromě důsledného zabezpečování postupů při vyřizování stížností v souladu s ustanovením § 175 správního řádu Úřad provádí průběžně nezbytná zpřesnění ve smyslu správného evidování příslušných stížnos-

tí v databázi „Evidence stížností“, včetně dodržování zásad pro vedení průkazného spisového materiálu
o stížnostech, jakož i uskutečňování pravidelných rozborů vyřízených stížností, souvisejících s působností
Úřadu. Důraz je především kladen na včasné a komplexní vyřizování uplatněných stížností.
Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že úseku vyřizování stížností je na Úřadu věnována mimořádná a nepřetržitá pozornost.
Kromě vyřizování předmětných stížností nebylo v roce 2006 doručeno Úřadu žádné anonymní podání.
Úřad se také nezabýval posuzováním žádného podnětu, ani mu nebyla doručena petice s návrhem na
řešení konkrétní situace.
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PŘÍLOHA Č. 1

������������

�������������������������������������
PŘEHLED ÚČASTNICKÝCH SPORŮ ZA ROK
2006

Druh činnosti

����

������������������������������

Počet osvědčení
nebo kontrol 1)
Celkově Z toho

���������������
�������������������������
��������������������������������
������������������������������������

Rozhodování účastnických sporů
a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu
b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby
1. ba) přístupu ke službám se zvláštním tarifem (datové i hlasové)
baa) přístupu k datovým službám se zvláštním tarifem poskytovaným na síti
Internet nebo na jiných datových sítích (Dialer)
c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění)
1)
2)
3)

��

Počet výzev
���
k odstranění
���
nedostatků
���
��

182

Poč. SŘ
z předch.
období

0
182
125

12070
72
247
75

119

74

0

11751

Počet
zaháj.
SŘ

Počet
vyd.
rozh. 2)

48326 48160
288
118
891
678
361
339
348

322

47147 47364

Rozhodnuto ve
OstatUložené pokuty
prospěch
ní 3)
počet výše v Kč
účastníka
poskytovatele
1040
46580 1908
66
51
166
355
252
296
263
70
32
63

32

68

619

46277

1446

10088

PŘÍLOHA Č. 2
��������������������������������������������

Služby se zvláštním tarifem (Dialery)
Počet SŘ. z předchozího období
Počet zaháj. SŘ
Počet vydaných rozhodnutí
Rozhodnuto ve prospěch účastníka
Rozhodnuto ve prospěch poskytovatele

��

������������������������������
���������������

���

�������������������������
���

��������������������������������
������������������������������������

���

10328
76
164
65

253

Kontrola je ukončena jejím fyzickým provedením.
Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).
Uvádějí se případy ukončení správního řízení usnesením, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), nepříslušnosti apod.

��

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

2006
74
348
322
253
63
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PŘÍLOHA Č. 3

PŘÍLOHA Č. 4

PŘEHLED O POČTECH VYDANÝCH INDIVIDUÁLNÍCH OPRÁVNĚNÍ K VYUŽÍVÁNÍ
RÁDIOVÝCH KMITOČTŮ ZA ROK 2006

PŘEHLED HLAVNÍCH ČINNOSTÍ V OBLASTI REGULACE POŠTOVNÍCH SLUŽEB 1)
ZA ROK 2006

Počet rozhodnutí 1)
o udělení
o odnětí
oprávnění

Druh oprávnění
1.

Pevná služba
z toho

2.

bod - bod
bod - multibod
Amatérská služba
z toho

3.

jednotlivci
klubové stanice
cizinci 2)
převaděče a paketové uzly
Družicová služba
z toho

4.

VSAT
SNG
Letecká služba

5.

letadlové stanice 3)
letecké stanice 4)
Námořní služba

6.

Rozhlasová služba

z toho

z toho

7.

televizní vysílače
rozhlasové vysílače
Pozemní pohyblivá služba
z toho

8.

radiotelefonní sítě
datové a telemetrické
sítě
paging
Krátkodobá oprávnění
z toho

pevná služba
pozemní pohyblivá
služba
rozhlasová služba

celkem

celkem

celkem

Zaměření činnosti
1.

5781
5509
272

1111
1027
84

1800
1608
85
39

0
0
0
0

68

0

35
5
30

5
5
0

celkem

333
316
17

133
129
4

celkem

68

34

celkem

1095
999
96

44
11
33

celkem

628
322

485
219

291

265

15

1

257
172

0
0

76

0

9

0

celkem

Pevná služba - bod - bod: Ve většině případů se jedná o udělení individuálních oprávnění na základě žádostí o prodloužení platnosti povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení, udělených v roce 2001.

2.

Regulační opatření
Rozhodnutí o vyslovení souhlasu s poštovními podmínkami
Rozhodnutí o stanovení základních kvalitativních požadavků

b) Pomoc zákazníkům
Stanoviska ke sporům mezi zákazníky a Českou poštou, s. p.,
vydaná podle § 37 zákona
Ostatní vyřízená podání zákazníků týkající se základních služeb
c) Pokuty uložené České poště, s. p.

1)

8
7

21
123
4
183
13

6 945 000

Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů.

Vykazuje se počet rozhodnutí, která nabyla právní moci.
Cizí státní příslušníci oprávněni vysílat na území ČR pod volací značkou ČR.
3) Pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby, jiná než stanice záchranného prostředku,
umístěná na palubě letadla.
4) Pozemní stanice letecké pohyblivé služby.
Vysvětlivky zkratek:
VSAT - very small aperture terminal (terminál velmi malého rozsahu)
SNG - satellite news gathering (reportážní zařízení přes družice)
2)

Částka v Kč

Dohled na dodržování povinností České pošty, s. p., v oblasti základních služeb
a) Kontrolní činnost z podnětu Úřadu
Kontrolní akce
Kontrolované objekty

1)

Počet
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PŘÍLOHA Č. 5

PŘEHLED ČINNOSTI PŘI VÝKONU STÁTNÍ KONTROLY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ ZA ROK 2006

Druh činnosti

Počet osvědčení
nebo kontrol 1)
Celkově

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

1)
2)
3)
4)
5)

Výkon komunikační činnosti bez osvědčení
Dodržování podmínek všeobecných oprávnění
a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků
b) k poskytování služeb elektronických komunikací
c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových
zařízení)
Kontrola rádiových kmitočtů
a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání
b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů
Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních
zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo
provozování radiokomunikačních služeb
a) rozhlasového a televizního příjmu (rozhlasová služba)
b) rádiových zařízení a sítí
c) veřejných komunikačních sítí pro přenos R a TV signálů (TKR)
d) ostatní
Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 4)
a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání
b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání
Monitorování rádiového spektra pro účely správy rádiového spektra
a) měření časového využívání kmitočtů a kmitočtových pásem
b) měření pokrytí území rádiovým signálem
c) měření intenzity elektromagnetického pole
d) ostatní
Ostatní 5)
CELKEM

3)

Uložené pokuty

Počet SŘ
přech. do
dalšího
období

104
62

33
4
1

4
3
0
0

176
10
0
4

156
13
0
4

141
9
0
1

1006500
68900
0
15700

24
0
0
0

164

28

3

6

9

8

53200

0

38

3
3

63
62

56
56

41
41

412700
412700

10
9

38

0

1

0

0

0

1

199

0

0

0

0

0

0

178
17
4
0
6
6

0
0
0
0
0
2
0

0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
3
0

0
0
0
0
0
4
0

0
0
0
0
0
3190000
0

0
0
0
0
0
0
0

43
319

9
19

24
273

32
257

26
217

13509500
14997600

2
35

521
330

1275
856
419
2111
1781
210
100
20
3295
11
51

Počet
vyd.
rozh. 2)

Ostatní

Poč. SŘ
z předch.
období

Z toho

Počet
zaháj.
SŘ

Rozhodnuto ve
prospěch
účastníka poskytovatele

Počet výzev
k odstranění
nedostatků

počet

výše v Kč

4175
2380
373
1017
405
1351
12599

Kontrola je ukončena jejím fyzickým provedením.
Vykazuje se počet vydaných rozhodnutí v 1. stupni správního řízení (bez ohledu na právní moc).
Uvádějí se případy ukončení správního řízení usnesením, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz), nepříslušnosti apod.
Uvádí se celkový počet volání na telefonní čísla v daném měsíci.
Do následujících řádků se uvedou specifické problémy. V případě nutnosti možno rozšířit o další řádky.

0

0

0
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PŘÍLOHA Č. 6
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���

�������

��

ZJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ RUŠENÍ�����������������������������������������������������
PROVOZU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ A SÍTÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
�����
NEBO PROVOZOVÁNÍ RADIOKOMUNIKAČNÍCH
SLUŽEB
�������������������������
���
2006

rozhlasového a televizního příjmu (rozhlasová služba)
rádiových zařízení a sítí
veřejných komunikačních sítí pro přenos R a TV signálů (TKR)
ostatní

1 781
210
100
20

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������������

�������������������������

�������

��� ��
���

�����
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PŘÍLOHA Č. 7

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH VYDANÁ V ROCE 2006

OOP - ostatní
Poř. číslo

Číslo OOP

Název OOP

1.

OOP/1/05.2006-21

OOP, kterým se mění OOP/1/07.2005-2

5/9/06

2.

OOP/4/03.2006-3

OOP, kterým se stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se
struktura vykazovaných informací

3/8/06

3.

OOP/7/01.2006-1

OOP, kterým se mění OOP/7/07.2005-12

4.

OOP/15/12.2006-39

OOP, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

OOP ze dne

1/16/06
12/28/06

Číslo TV ze dne
15/2006
ze dne 7. 6. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
2/2006 ze dne
26. 1. 2006
1/2007ze dne
3. 1. 2007

Účinnost OOP
dnem
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
2/10/06
15. dnem od
uveřejnění v TV

OOP - Všeobecná oprávnění
Poř. číslo

Číslo OOP

Název OOP

5.

VO-R/10/05.2006-22

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu

5/12/06

6.

VO-R/14/12.2006-38

OOP (VO) k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz

12/20/06

OOP ze dne

Číslo TV ze dne
16/2006
ze dne 15. 6. 2006
2/2007 ze dne
4. 1. 2007

Účinnost OOP
dnem
6/15/06
15. dnem od
uveřejnění v TV
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OOP - Plán využití rádiového spektra
Poř. číslo

Číslo OOP

Název OOP

7.

PV-P/1/03.2006-13

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 146-174 MHz

8.

PV-P/2/03.2006-4

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 24,25-27,5 GHz

3/8/06

9.

PV-P/5/03.2006-5

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz

3/8/06

10.

PV-P/6/03.2006-6

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1900-2200 MHz

3/8/06

11.

PV-P/7/03.2006-7

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 2700-4200 MHz

3/8/06

12.

PV-P/10/03.2006-8

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

3/9/06

13.

PV-P/10/12.2006-37

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 470-960 MHz

12/20/06

14.

PV-P/11/03.2006-9

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 27,5-29,5 GHz

3/9/06

15.

PV-P/12/03.2006-10

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 1700-1900 MHz

3/9/06

16.

PV-P/13/03.2006-11

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 10-12,5 GHz

3/9/06

17.

PV-P/14/03.2006-12

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 2200-2700 MHz

3/9/06

18.

PV-P/15/03.2006-14

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 380-470 MHz

3/15/06

19.

PV-P/21/12.2006-36

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 174-380 MHz

12/14/06

20.

PV-P/24/07.2006-24

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 4200-5925 MHz

7/14/06

21.

PV-P/25/07.2006-25

Část plánu využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 43,5-52,6 GHz

7/14/06

OOP ze dne
3/15/06

Číslo TV ze dne
9/2006 ze dne
28. 3. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
7/2006 ze dne
15. 3. 2006
31/2006
ze dne 28. 12. 2006
8/2006 ze dne
20. 3. 2006
8/2006 ze dne
20. 3. 2006
8/2006 ze dne
20. 3. 2006
8/2006 ze dne
20. 3. 2006
9/2006 ze dne
28. 3. 2006
31/2006
ze dne 28. 12. 2006
21/2006
ze dne 25. 7. 2006
21/2006
ze dne 25. 7. 2006

Účinnost OOP
dnem
4/1/06
4/1/06
4/1/06
4/1/06
4/1/06
4/1/06
15. dnem od
uveřejnění v TV
4/1/06
4/1/06
4/1/06
4/1/06
4/1/06
15. dnem od
uveřejnění v TV
9/1/06
9/1/06
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OOP - Analýzy relevantních trhů
Poř. číslo

Číslo OOP

Název OOP

22.

A/1/04.2006-17

Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby

4/19/06

23.

A/2/04.2006-18

Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

4/19/06

24.

A/3/03.2006-15

25.

A/4/08.2006-26

26.

A/5/08.2006-27

27.

A/6/08.2006-28

28.

A/7/08.2006-29

Minimální soubor pronajatých okruhů

8/14/06

29.

A/8/03.2006-16

Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě

3/23/06

30.

A/9/04.2006-19

Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném
místě

4/19/06

31.

A/10/08.2006-32

Tranzitní služby v pevné veřejné telefonní síti

8/14/06

32.

A/11/03.2006-2

33.

A/12/08.2006-35

34.

A/13/08.2006-30

Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

8/14/06

35.

A/14/08.2006-31

Velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů v sítích elektronických komunikací

8/14/06

36.

A/15/06.2006-23

Přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích

6/27/06

37.

A/16/04.2006-20

Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích

4/19/06

38.

A/17/08.2006-33

Velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního roamingu ve veřejných mobilních sítích

8/14/06

39.

A/18/08.2006-34

Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah
vysílání koncovým uživatelům

8/17/06

Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající fyzické
osoby
Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro nepodnikající
fyzické osoby
Veřejně dostupné národní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající
fyzické osoby
Veřejně dostupné mezinárodní telefonní služby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající fyzické osoby

Velkoobchodní plný přístup k účastnickému kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému
kovovému vedení nebo úseku účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb
elektronických komunikací
Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací včetně přístupu k datovému
toku

OOP ze dne

3/23/06
8/14/06
8/14/06
8/14/06

3/3/06
8/24/06

Číslo TV ze dne

Účinnost OOP
dnem

13/2006
ze dne 21. 4. 2006
13/2006
ze dne 21. 4. 2006
9/2006 ze dne
28. 3. 2006
24/2006
ze dne 15. 8. 2006
24/2006
ze dne 15. 8. 2006
24/2006
ze dne 15. 8. 2006
23/2006
ze dne 14. 8. 2006
9/2006 ze dne
28. 3. 2006
13/2006
ze dne 21. 4. 2006
25/2006
ze dne 16. 8. 2006

15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV

6/2006
ze dne 9. 3. 2006

15. dnem od
uveřejnění v TV

27/2006
ze dne 31. 8. 2006
23/2006
ze dne 14. 8. 2006
23/2006
ze dne 14. 8. 2006
19/2006
ze dne 4. 7. 2006
13/2006
ze dne 21. 4. 2006
25/2006
ze dne 16. 8. 2006
26/2006
ze dne 22. 8. 2006

15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV

4/24/06
4/24/06

4/24/06
15. dnem od
uveřejnění v TV

4/24/06
15. dnem od
uveřejnění v TV
15. dnem od
uveřejnění v TV
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PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2006 (V TIS. KČ)

Ukazatele

řádek

Schválený rozpočet
1

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

0010
0020

Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
z toho: platy zaměstnanců
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě

2801
2802
2803
2804
2805
2806

Speciﬁcké ukazatele - příjmy
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem

2807

1 240 400,00

Speciﬁcké ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu
z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31. 12. 2006

2808
2809
2810

608 572,00
500,00

1)

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1 240 400,00
608 572,00
148
142
51
2
148
142

509,00
921,00
978,00
859,00
509,00
921,00

Rozpočet
po změnách
2
1 240 400,00
609 030,00
149
142
52
2
149
142

022,00
921,00
158,00
859,00
022,00
921,00

Skutečnost
3
1 443 409,76
588 403,81
149
142
52
2
149
142

% plnění
3:2
4
116,37
96,61

022,00
921,00
158,00
858,42
022,00
921,00

100,00
100,00
100,00
99,98
100,00
100,00

1 240 400,00

1 443 409,76

116,37

609 030,00
500,00

588 403,81
467,43
0,00

96,61
93,49
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ROZPIS SCHVÁLENÉHO STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2007 (UKAZATELE KAPITOLY 328 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD)
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Výdaje celkem

v tis. Kč
1 324 400
924 465

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

1 324 400

Speciﬁcké ukazatele - příjmy
Speciﬁcké ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ

924 465

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
v tom: platy zaměstnanců
ostatní platby za provedenou práci
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
Platy zaměstnanců ve státní správě
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech
Platy představitelů státní moci a některých orgánů
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

155
150
5
54
3
150

924 465

Průřezové ukazatele

1)

977
067
910
592
001
067

4 893
500

povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

PŘÍLOHA Č. 10

PŘEHLED LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI ZA ROK 2006 (V TIS. KČ)
Ukazatel

Limit prostředků na platy a ostatní platby
za provedenou práci:
z toho:
limit prostředků na platy
limit ostatních plateb za provedenou práci
Limit počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený)
Evidenční stav k 31.12.

Skutečnost
2004

Skutečnost
2005

1
131 513

2
135 992

Schválený
rozpočet
2006
3
148 509

130 438
1 075
470
472

132 437
3 555
461
459

142 921
5 588
473
473

Upravený
rozpočet
2006
4
149 022

142 921
6 101
473
473

Skutečnost
2006
5
149 020

142 921
6 099
461
464

%
plnění

Rozdíl
sl. 5 - 2

6

7
100,00

13 028

100,00
99,97
97,46
98,10

10 484
2 544
0
5
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(PŘÍLOHA Č. 1 VYHLÁŠKY Č. 323/2005 Sb.)

ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE
1. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VĚKU A POHLAVÍ - STAV K 31. 12. 2006
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 let a více

muži

celkem

%

0
28
26
48
89
23

0
34
33
61
111
11

0
62
59
109
200
34

13,36
12,72
23,49
43,10
7,33

214

250

464

100,00

46,12

53,88

100,00

x

celkem
%

ženy

5. TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ - STAV K 31. 12. 2006

celkem

muži

ženy

celkem

%

1
2
0
6
84
1
120

3
5
5
46
111
3
77

4
7
5
52
195
4
197

0,86
1,51
1,08
11,21
42,03
0,86
42,46

214

250

464

100,00

3. CELKOVÝ ÚDAJ O PRŮMĚRNÝCH PLATECH K 31. 12. 2006
průměrný hrubý měsíční plat

celkem

počet

%
153
88
130
23
70

32,97
18,97
28,02
4,96
15,09

464

100,00

6. JAZYKOVÉ ZNALOSTI ZAMĚSTNANCŮ - ROK 2006

2. ČLENĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ PODLE VZDĚLÁNÍ A POHLAVÍ - STAV K 31. 12. 2006
vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské

doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

celkem
25 835

4. CELKOVÝ ÚDAJ O VZNIKU A SKONČENÍ PRACOVNÍCH POMĚRŮ ZAMĚSTNANCŮ V ROCE 2006

druh jazyka

počty vybraných míst, pro které byl stanoven
kvaliﬁkační požadavek standardizované jazykové
zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí
1. stupeň

2. stupeň

anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk

–
–
–

8
–
–

–
–
–

8
–
–

celkem

–

8

–

8

PŘÍLOHA Č. 12

(PŘÍLOHA Č. 2 VYHLÁŠKY Č. 323/2005 Sb.)

PŘEHLED ROZEPSANÝCH ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ - ROK 2006
rozpočet
ukazatel

počet
nástupy
odchody

66
54

3. stupeň

celkový počet
stanovených
požadavků na
pracovní místa

limit prostředků na platy a ostatní platby za
provedenou práci
z toho:
limit prostředků na platy
limit ostatních plateb za provedenou práci
limit počtu zaměstnanců (průměrný přepočtený)

schválený
1

skutečnost

po změnách
2

3

148 509

149 022

149 020

142 921
5 588
473

142 921
6 101
473

142 921
6 099
461

76
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