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Údaje o kontrolách a pokutách zpřehlední otevřená data
ČTÚ v rámci projektu otevřených dat zpřístupnil datovou sadu Kontroly a pokuty. Obsahuje informace o ukončených kontrolách a s nimi souvisejících pravomocně udělených pokutách v oblasti služeb elektronických komunikací.
Konference vyhodnotila dva roky provozu linky pro pohřešované děti
V září proběhla v Praze konference spolku Ztracené dítě o.s., který provozuje linku Ztracené dítě (116 000), zabývající se zejména případy pohřešovaných
dětí. Odborníci z oblasti sociálně právní ochrany dětí za účasti zástupců ČTÚ
zhodnotili dva roky provozu linky a nastínili další cíle a vize do budoucna.
Přezkum evropského regulačního rámce
11. září zahájila Evropská komise (EK) veřejnou konzultaci ke zhodnocení
a přezkoumání regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. ČTÚ v souvislosti s vyhlášenou veřejnou konzultací zorganizoval 9. října
workshop v prostorách ČTÚ. Podrobnosti na str. 7.

Z rozhodovací praxe:

Operátor nemůže stornovat pro něj nevýhodnou smlouvu

Ten se v námitkovém řízení proti
vyřízení reklamace domáhal toho, aby
O2 byla stanovena povinnost zřídit
služby sjednané uzavřenou smlouvou. Ta byla oběma smluvními stranami podepsána dne 4. 9. 2014 a toho
dne se stala platnou a účinnou.
Zákazník dne 20. 10. 2014 operátora vyzval ke splnění smluvní povinnosti a neprodlenému zřízení objednané služby. Na tuto výzvu následně
O2 reagovalo dopisem, ve kterém
zákazníkovi sdělilo, že objednávka
na zřízení služby byla stornována
a služby nebyly poskytnuty z důvodu
evidované pohledávky za klientem
z roku 2009. Teprve v rámci podaného
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k závěru, že operátor ve smyslu čl. 2.9
svých obchodních podmínek nesdělil zákazníkovi nejpozději do 20 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
důvody jejího odmítnutí. Ani ke druhé
námitce týkající se dalších investičních
rozkladu O2 přišlo s dalším tvrzením, nákladů nebylo možné vzhledem ke
že v nemovitosti
koncentraci řízezákazníka není
čl. 2.9 Všeobecných podmínek účinných
ní přihlédnout.
zřízen
koncood 1.7. 2014: „Kdy smlouvu neuzaOperátor
vý bod pevné
vřeme nebo službu nezřídíme:
porušil svou posítě a pro zřízení
Pokud zájemce nesplní podmínky
vinnost, k níž
předmětné služstanovené pro uzavření Smlouvy,
by je v důsledse v předmětné
zejména když (…)
ku toho třeba
c) neplnil nebo neplní své zásmlouvě zavázal.
vazky vůči O2 nebo jiným subjekinvestiční akce,
ČTÚ v rozhodnutům nebo lze důvodně předpoklájejíž předběžné
tí společnosti O2
dat, že takové závazky nebude plnit.
náklady operátor
uložil povinnost
Důvody odmítnutí O2 sdělí Záodhadnul na cca
klientovi objedjemci, a to nejpozději do 20 kalen79 tisíc korun.
dářních dnů ode dne doručení Nánané služby zříV
případě
vrhu."
dit a začít poskyprvé
námitky
O2 dospěl ČTÚ
tovat.

Dojde-li platně k uzavření smluvního vztahu mezi operátorem
a jeho zákazníkem, tento dvoustranný právní úkon, resp uzavřenou smlouvu nelze zrušit jednostranným právním úkonem (stornováním) ze strany operátora. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí ČTÚ ve sporu společnosti O2 Czech Republic a.s. (O2) s jejím
zákazníkem.
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Situace na trhu elektronických komunikací

Společnost O2 zavedla od září
tarify 1 Volání CZ, Volání zahraničí,
Volání CZ PROfi a Volání zahraničí
PROfi určené pro služby využívané
k podnikatelským účelům z pevných
linek na linky typu Účastnické stanice Přípojka a VoIP linka. Tarif Volání
CZ nabízí za 599 Kč/měsíc, případně
za 299 Kč/měsíc při jeho současném
využívání s O2 Internetovým připojením, neomezený počet volných
minut na volání do všech pevných
a mobilních sítí v ČR 2 . Tarif Volání zahraničí poskytuje za 849 Kč/měsíc,
případně za 549 Kč/měsíc při využívání tarifu s O2 Internetovým připojením, neomezený počet volných
minut na volání do všech pevných
a mobilních sítí v ČR a 1000 volných
minut, které lze využít na mezinárodní volání do většiny evropských
zemí, a dále např. do USA, Austrálie
a Kanady v rámci pevných sítí
a na mezinárodní volání do mobilních sítí do většiny zemí EU 3 .
Společnost O2 nabízí tarif Volání CZ PROfi za 699 Kč/měsíc, nebo
za 399 Kč/měsíc při současném využívání tarifu s O2 Internetovým připojením, neomezený počet volných
minut na volání do všech pevných
a mobilních sítí v ČR včetně volání
na tzv. Modré a Bílé linky4 . Tarif Volání zahraničí PROfi poskytuje za 949
Kč/měsíc, nebo za 649 Kč/měsíc při
současném využívání tarifu společně s O2 Internetovým připojením,
neomezený počet volných minut
na volání do všech pevných a mobilních sítí v ČR včetně volání na tzv.
Bílé a Modré linky a 1000 minut
1 K uvedeným tarifům nelze aktivovat nadstavbové balíčky, které obsahují volné minuty
pro místní, dálková a mezinárodní volání
a na volání do mobilních sítí.

na mezinárodní volání do stejných
destinací jako u tarifu Volání zahraničí. V měsíční ceně tarifů Volání
zahraničí a Volání zahraničí PROfi je
zahrnuta sleva na nájem telefonního
přístroje 42,35 Kč.
Společnost O2 nabízí od 15. září
uživatelům paušálních tarifů, službu
SMSender, umožňující posílání SMS
a MMS z počítače. Odeslaná SMS
stojí 1,90 Kč, odeslaná MMS 9,50 Kč.
SMS zprávy odeslané do aplikace SMSender z mobilních telefonů
jsou zpoplatněny dle cenové sazby
za SMS zprávy podle aktuálního hlasového tarifu odesílatele 5. Na SMS
odeslané do aplikace SMSender lze
uplatnit volné jednotky SMS v rámci
příslušného hlasového tarifu. Společnost O2 dále od 15. září přišla
s nabídkou určenou pro zákazníky
využívající službu Internet na doma
Air. Každý zákazník, který si zakoupí
službu Internet Optimal Air za 499
Kč/měsíc ve variantě se závazkem
nebo 749 Kč/měsíc ve variantě bez
závazku, obdrží poukaz na sledování
10 filmů z O2 Videotéky 6 .

Společnost T-Mobile přišla začátkem září s nabídkou určenou pro
majitele předplacených karet. Zákazník, který si v období od 1. září
do 31. října 2015 aktivuje balíček
Twist neomezeně síť nesíť (neomezené volání do všech sítí v rámci
ČR 7), jehož cena činí 139 Kč/týden,
neplatí cenu za první týden využívání této služby.

Společnost Vodafone zavedla
od 2. září předplacené karty určené
pro volání a SMS z ČR do zahraničí
5 V případě hlasových tarifů FREE činí cena
jedné SMS 1,50 Kč/SMS.

2 Viz Všeobecné obchodní podmínky společnosti O2 platné od 1. září 2015 – bod 4.2j).

6 Podrobnější informace o službě O2 Videotéka a nabídce filmů naleznete zde.

3

7 Společnost T-Mobile uvádí, že je oprávněna omezit zákazníkovi přístup ke službám, pokud jeho provoz vykazuje znaky automaticky
generovaného či jinak systematicky nastaveného provozu.

Volání v zónách 1, 2 a 3.

4 Volání na Modré linky (čísla začínající 81x,
83x, 843–6, 855) stojí 1,20 Kč/minutu a volání
na Bílé linky (čísla začínající 840-2, 847-9), je
ve výši 1,61 Kč/minutu.

Měsíční monitorovací zpráva
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za sníženou sazbu v rámci služby
My EU a My Country. Zákazník, který
si zakoupí Kartu do EU se službou
My EU, nabízející volání a SMS
do zemí EU, neplatí po dobu šesti
měsíců od aktivace SIM karty měsíční cenu spojenou se službou My EU
ve výši 100,83 Kč/měsíc. Volání
do všech zemí EU činí 4,03 Kč/minutu, SMS stojí 2,52 Kč. Zákazník, který
si zakoupí Kartu do světa se službou
My Country, nabízející volání a SMS
do vybraných států světa, neplatí
po dobu šesti měsíců od aktivace
SIM karty, měsíční cenu spojenou se
službou My Country ve výši 50,42
Kč/měsíc. Cena hovorů do zahraničí
se pohybuje v rozmezí od 5,04 Kč/
minutu do 10,08 Kč/minutu podle
destinace 8 . Jedna SMS do zahraničí
stojí 2,52 Kč. Kartu je v obou případech možné získat za 200 Kč. Nabídka platí do 31. března 2016 nebo
do vyprodání zásob.

Společnost UPC od 21. září zvýšila některým svým zákazníkům
rychlosti pevného připojení k internetu. V rámci služby UPC internet
mohou zákazníci využívat kabelovou televizi DIGI MINI 9. Základní varianta služby INTERNET 10 s Digi
Mini umožňuje stahování dat o rychlosti 10 Mbit/s (původní rychlost 5
Mbit/s) za cenu 429 Kč/měsíc.
U služby INTERNET 100 s Digi Mini
byla zvýšena rychlost připojení
na 100 Mbit/s (původní rychlost 40
Mbit/s) za cenu 629 Kč/měsíc. Rychlost připojení k Internetu u služby
INTERNET 200 s Digi Mini byla zvýšena na 200 Mbit/s (původní rychlost 120 Mbit/s), tarif zůstal za nezměněnou cenu 729 Kč/měsíc.
U služby INTERNET 300 s Digi Mini
mohou zákazníci využít rychlost připojení k Internetu 300 Mbit/s (původní rychlost 240 Mbit/s) za 1129 Kč
měsíčně.
8 Seznam vybraných zemí a jejich ceny jsou
uvedeny na stránkách společnosti Vodafone
zde.
9 Služba DIGI MINI zahrnuje 20 T V programů
(5 programů v HD kvalitě).

září 2015

Změny na trhu mobilních virtuálních operátorů
KORUNA MOBIL

nový mobilní virtuální operátor
společnost: Private Mobile a.s.
síťový operátor: Vodafone Czech Republic a.s.

EriMobile

rozšíření stávající nabídky
provozovatel: Český bezdrát Mobile s.r.o.
síťový operátor: Vodafone Czech
Republic a.s.

one mobile

změna nabídky tarifů
provozovatel: One Mobile Česká
republika a.s.
síťový operátor: T-Mobile Czech Republic a.s.

opencall

změna tarifikace
společnost: DH Telecom a.s.
síťový operátor: Vodafone Czech Republic a.s.

Dne 1. září vstoupil na trh mobilních služeb nový mobilní virtuální operátor
KORUNA MOBIL, provozovaný společností Private Mobile a.s. Operátor nabízí
jediný tarif s cenou ve výši 25 Kč/měsíc. Zákazník zaplatí za volání 1 Kč/minutu (tarifikace 60+60). Za každou odeslanou SMS zaplatí zákazník cenu ve výši
1,50 Kč/SMS. K tomuto tarifu si zákazník může dokoupit doplňkový balíček
služby internetu v mobilu s datovým limitem v rozmezí 25 MB – 1 GB.
Od 1. září nabízí mobilní virtuální operátor tarify Eri – Panter L, Eri – Panter
M, Eri – Panter S a Eri – Panter Data/MMS za cenu 71,40 Kč/měsíc, která je
podmíněna uzavřením smlouvy na dobu 24 měsíců.

Od 1. září 2015 nahradil mobilní virtuální operátor dříve nabízený tarif Neomezený start a nabízenou předplacenou kartu Jednička tarify novými. Jde o tarif
Dohoda neomezeně ONE1 (130 Kč/měsíc) a tarif Dohoda na 200, který zahrnuje
200 volných minut do všech vnitrostátních sítí v ČR za cenu 230 Kč/měsíc.

S účinností od 12. září mobilní virtuální operátor opencall nově účtuje hovory
v rámci ČR v tarifikaci po minutách (60+60). Změna se týká tarifu opencall easy
a tarifu opencall max. Původně byly hovory v rámci ČR u těchto tarifů účtovány
po první provolané minutě po sekundách (60+1).

1 Tarif Dohoda neomezeně ONE zahrnuje službu neomezeného volání v sítí ONE, jejíž podmínky jsou upraveny v ceníku operátora. Jednou z těchto podmínek je i překročení limitu 3 000 minut, provolaných v síti ONE, na základě kterého může operátor poskytované služby omezit nebo přerušit
a zahájit účtování služby v tarifikaci po minutách (60+60).

Analýzy trhů

Dne 22. září Rada ČTÚ projednala
a odsouhlasila zahájení veřejné konzultace k návrhům opatření obecné povahy analýzy trhů č. A/1S/XX.2015-Y, č.
A/2S/XX.2015-Y, č. A/1/XX.YYYY-Z, trhu
1 Původně
označený
jako
relevantní
trh č. 1 podle OOP/1/02.2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4).
2 Původně
označený
jako
relevantní
trh č. 2 podle OOP/1/02.2008-2 ve znění OOP/1/04.2012-4).

Měsíční monitorovací zpráva

Trh č. 3a – velkoobchodní
služby s místním přístupem
poskytovaným v pevném místě, trh č. 3b – velkoobchodní
služby s centrálním přístupem
poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu a trh č. 4 – velkoobchodní služby s vysoce
-3-

kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě
Dne 17. září 2015 zahájil úřad provádění analýz relevantních trhů č. 3a, 3b
a 4 podle opatření obecné povahy č.
OOP/1/04.2015-2, na nichž byla společnost O2 Czech Republic a.s. stanovena
jako podnik s významnou tržní silou,
a které se v současné době vztahují k přístupové síti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dříve O2 Czech
Republic a.s.). Úřad tímto krokem pokračuje v provádění analýz relevantních trhů
v návaznosti na dobrovolnou separaci
společnosti O2 Czech Republic a.s.

Trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných
mobilních telefonních sítích
Veřejná konzultace k návrhu opatření obecné povahy u analýzy relevantního trhu č. A/8/XX.2015-Y byla
ukončena dne 14. září 2015. Deset
dotčených subjektů vzneslo k tomuto návrhu připomínky, jež byly úřadem vypořádány.

září 2015

9 / 2015

(Bývalý) trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném
místě1 a (bývalý) trh č. 2 – původ
volání (originace) ve veřejné
telefonní síti v pevném místě 2,
(nový) trh č. 1 - velkoobchodní služby ukončení volání v
jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných
v pevném místě a (nový) trh
č. 2 – velkoobchodní služby
ukončení hlasového volání
v jednotlivých mobilních sítích

č. 1 – velkoobchodní služby ukončení
volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném
místě a č. A/2/XX.YYYY-Z, trhu č. 2 – velkoobchodní služby ukončení hlasového
volání v jednotlivých mobilních sítích.
Úřad přistoupil k provádění analýz výše
uvedených trhů v návaznosti na dobrovolnou separaci společnosti O2 Czech
Republic a.s.
Výzvy k uplatnění připomínek
k výše uvedeným návrhům byly zveřejněny na webových stránkách Úřadu dne
24. září. Připomínky ke zveřejněným návrhům lze uplatnit do jednoho měsíce
od data zveřejnění, tedy do 26. října.

§

Z rozhodovací praxe:

Vodafone porušil zákaz agresivních obchodních praktik

Automatická aktivace služby „Data nad rámec balíčku“ je agresivní
obchodní praktikou. ČTÚ za užití této praktiky společnosti Vodafone Czech Republic a.s. uložil pokutu 1 milion korun a přikázal jí
do 60 dnů nezákonná ustanovení ze všech svých smluv odstranit.
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 9. 2015.
Službu operátor aktivoval v září 2014
všem zákazníkům, kteří měli sjednaný
datový tarif, automaticky a bez jejich
výslovného souhlasu. Účastníkům, kteří
vyčerpali datový limit a neprovedli deaktivaci služby, Vodafone za poplatek 49 Kč
umožnil čerpat určitý objem dat v původní rychlosti. Vodafone novou službu
spustil i přes upozornění ze strany ČTÚ,
že ji lze považovat za agresivní obchodní
praktiku, což ČTÚ vyhodnotil jako jednu
z přitěžujících okolností.
Podle odůvodnění druhoinstančního rozhodnutí již samotným zakotvením
změny, která naplňuje definici nekalé obchodní praktiky, do smluvních podmínek,
dochází k naplnění skutkové podstaty
a tím k dokonání správního deliktu porušení zákazu užívání nekalých obchodních
praktik. Spotřebiteli je na základě změněných smluvních podmínek automaticky
aktivována služba, aniž by s objednáním
této služby předem výslovně souhlasil.

Univerzální
služba
9 / 2015

Veřejné telefonní automaty
Dne 7. září nabylo právní moci
rozhodnutí čj. ČTÚ-33 735/2015610/VII. vyř. o změně rozhodnutí čj.
ČTÚ-43 493/2014-610/X. vyř. ze dne
3. prosince 2014 o uložení povinnosti poskytovat služby veřejných
telefonních automatů nebo jiných
obdobných technických prostředků
umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě.
Součástí rozhodnutí je rovněž
příloha obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do univerzální služby pro rok
2016.

Měsíční monitorovací zpráva

Operátor se bránil argumentací, že
změna účtování služby byla veřejně prezentována a každý ze zákazníků měl možnost změnu smlouvy odmítnout a smluvní
vztah s Vodafonem ukončit. Druhoinstanční rozhodnutí ČTÚ naproti tomu uvádí, že
pouhé neodmítnutí změny neznamená
aktivní objednání dalších služeb. K objednání služeb je nutné aktivní jednání zákazníka a ne pouze jeho nečinnost. Splnění
informační povinnosti o jednostranné
změně smlouvy bez dalšího v žádném případě neznamená, že se může jednat o jakoukoliv změnu smlouvy, nebo dokonce
jednostrannou změnu smlouvy, kterou by
byla vůči spotřebiteli užita zákonem zakázaná nekalá obchodní praktika.
Vedle toho Vodafone porušil i § 1817
občanského zákoníku, podle něhož podnikatel nesmí po spotřebiteli požadovat další
platbu, než kterou je spotřebitel povinen
uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud spotřebitel nedal k této dal-

ší platbě výslovný souhlas. Toto porušení
obecného právního předpisu je však bez
jakékoliv konkrétní sankce, a může být pouze předmětem možných soukromoprávních nároků spotřebitelů vůči operátorovi.
Vodafone dále v řízení namítal podjatost předsedy Rady ČTÚ, respektive všech
úředních osob, dovozovanou z tiskové
zprávy ČTÚ z konce května, kdy podle
operátora regulátor již interně de facto
rozhodl, že se společnost správního deliktu dopustila. Rozhodnutí konstatuje, že
podle § 14 odst. 6 správního řádu nemůže
být u předsedy Rady ČTÚ jakožto vedoucího ústředního správního úřadu námitka
podjatosti vůbec vznesena. Úřad jako celek, jemuž výlučně bylo zákonem svěřeno
projednávání správních deliktů podle zákona o ochraně spotřebitele v oblasti služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, ze své podstaty také nemůže
být podjatý. Neexistuje zde varianta, že by
se ČTÚ vyloučil z projednávání a věc „předal“ jinému orgánu či soudu k rozhodnutí.
Vodafone využil svého práva mimořádných opravných prostředků a rozhodnutí napadl správní žalobou, která
však nemá odkladný účinek.

Správa rádiového spektra
Plán využití rádiového spektra
Dne 2. září 2015 Rada ČTÚ projednala a schválila opatření obecné povahy – část plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/09.2015-6 pro kmitočtové pásmo 146–174 MHz. Důvodem nového vydání této části plánu je
zejména zohlednění aktuálního stavu přechodu na harmonizované využití
rádiového spektra a úprava termínu, do kterého je možné v pozemní pohyblivé službě přechodně využívat kmitočty podle původních podmínek.
Tato část plánu využití rádiového spektra nabývá účinnosti dnem 20. září
2015.

Legislativní změny
Dne 10. září 2015 byl v částce
92 Sbírky zákonů uveřejněn zákon
č. 219/2015 Sb., kterým se mění zákon o zpravodajských službách České republiky a některé další zákony.
Uvedený zákon reaguje na identifikované potřeby zpravodajských služeb
a mimo jiné v rámci nového ustanovení § 11b zakládá oprávnění
pro zpravodajské služby v rozsahu potřebném pro plnění jejich konkrétního
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úkolu ve své působnosti vyžadovat
od právnické nebo fyzické osoby poskytující veřejně dostupnou telefonní
službu informace z databáze všech
jejích účastníků veřejně dostupné telefonní služby (viz § 61 odst. 4
ve spojení s § 97 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích).
Tento zákon nabývá účinnosti
patnáctým dnem po jeho vyhlášení,
tedy dnem 25. září 2015.
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ČTÚ v září zkontroloval…
Přehled kontrolní činnosti při výkonu kontroly elektronických komunikací za měsíc září

5. Kontrola rádiových kmitočtů
a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání
b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
c) Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a
sítí, poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování
radiokomunikačních služeb
6. Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání)
a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání
b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání
7. Rozhodování účastnických sporů
a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu
b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby
ba) přístupu ke službám s vyjádřenou cenou (datové i hlasové)
baa) přístupu k datovým službám s vyjádřenou cenou poskytovaným na síti
Internet nebo na jiných datových sítích (Dialer)
c) o zaplacení ceny za služby (peněžité plnění)
d) ostatní
8. Neposkytnutí informací podle § 115 ZEK
9. Ostatní
CELKEM

13
27
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33

422

0
1
32
5
10

Počet
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výše v Kč

Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK)
Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK)
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)
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0
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0
7
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0
3
0

0
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0

0

0

0
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33
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1
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1
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11

2
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2
8
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466

22
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9
29

37000
240800

55
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*) Celkový počet vydaných rozhodnutí zahrnuje i případy ukončení správního řízení usnesením, tj. případy úmrtí účastníka, zániku firmy, přerušení řízení ze zákona (konkurz),
nepříslušnosti rozhodovat apod.
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ní (využívání kmitočtů mimo pásma
stanovená ve všeobecném oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 a využívání
kmitočtu v pásmu středních vln bez
oprávnění). Ve věci byla zahájena
správní řízení.
…zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací
nebo provozování radiokomunikačních služeb – ČTÚ provedl
celkem 407 místních šetření. Ukončeno bylo 12 případů rušení rozhlasového a satelitního příjmu, devět
případů rušení veřejných mobilních
sítí GSM a UMTS, čtyři případy rušení zařízení krátkého dosahu a tři
spoje v pevné službě. Jako zdroje rušení identifikoval 122 základnových stanic LTE provozovaných
v pásmu 800 MHz (viz následující
odstavec), dvě zařízení Wi-Fi a dva
telefony DECT. Příčinou hlášení jsou
v převážném počtu případů závady
vlastního přijímacího zařízení.



Poštovní služby

V září došlo k jedné změně v již
vydaném osvědčení o oznámení
podnikání v oblasti poštovních služeb u společnosti AIRWAY, s.r.o. ČTÚ
dále provedl celkem 23 místních
šetření z vlastního podnětu, kdy
ve 12 případech u provozovatelů
poštovních služeb ověřoval především to, zda řádně, včas a zákonem
předepsaným způsobem informují
veřejnost o změně poštovních podmínek. U dalších 11 kontrolovaných
poboček ověřoval především dostupnost pošt a zpřístupnění informací o otevírací době. Při kontrolách
nebyla zjištěna žádná pochybení.

Metodika účelového členění nákladů a výnosů
Dne 17. září 2015 zveřejnil úřad návrh opatření obecné povahy č. OOP/4/
XX.2015-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6
a stanoví metodika účelového členění nákladů a výnosů a jejich přiřazování a určuje se struktura vykazovaných informací. Připomínky k návrhu je
možné uplatnit do jednoho měsíce od data zveřejnění, tedy do 17. října.
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…výkon komunikační činnosti
bez oprávnění – nebyl zjištěn žádný případ výkonu komunikační činnosti bez oprávnění.
…dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů – ČTÚ provedl deset kontrol využívání rádiových kmitočtů převážně leteckými
a letadlovými stanicemi. Kontrolami
zjistil porušení podmínek u dvou
VKV vysílačů a jednoho vysílače pozemní pohyblivé služby, které byly
řešeny vydáním výzvy k odstranění
nedostatků. V těchto věcech zahájil
či v blízké době zahájí správní řízení.
…dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VOR/12/09.2010-12 k využívání
rádiových kmitočtů a provozování přístrojů pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz
až 66 GHz – ČTÚ provedl celkem 22
kontrol. V 17 případech zjistil závady, zejména využívání indoor kmitočtů vně budovy, které řešil výzvou
k odstranění zjištěných nedostatků,
a ve věci zahájil či zahájí správní řízení.
…využívání
rádiových
kmitočtů bez oprávnění – ČTÚ provedl celkem pět kontrol zaměřených
na subjekty využívající kmitočty bez
oprávnění nebo po skončení jeho
platnosti. U dvou provozovatelů zjistil využívání kmitočtů bez oprávně-

...zkušební provoz základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz
– k 30. 9. 2015 bylo ve zkušebním provozu 1622 základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz, v trvalém provozu pak
4460 BTS. V září bylo přijato 427 hlášení
na rušení příjmu zemské digitální televize (včetně STA) a BTS LTE v pásmu 800
MHz jako zdroj rušení DVB-T byla zjištěna ve 122 případech. Ukončeno bylo šetření 379 případů rušení způsobených
provozem sítí LTE.
Spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí – Při kontrole
u prodejců telekomunikačních koncových a rádiových zařízení v rámci
spolupráce ČTÚ s ČOI byl v Ústí nad
Labem a v Jablonci nad Nisou zjištěn
prodej dětských vysílaček pracujících
v pásmu 50 MHz. Tato rádiová zařízení nelze v České republice provozovat
bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.

ČTÚ na straně spotřebitele
V průběhu září 2015
  ČTÚ zahájil 4 060 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné
a účastníkem na straně druhé, ve věci peněžitého plnění a návrhů
na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování
ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.
  ČTÚ vydal 12 971 rozhodnutí ve věci,
  z toho 12 950 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny
za služby).
ČTÚ prošetřuje postup operátora O2, který přistoupil ke změně
v nabídce televize O2 TV. Z dosavadních výsledků šetření vyplývá,
že operátor jednostranně převádí
ty účastníky, kteří měli sjednanou
smlouvu na poskytování O2 TV,
na nové tarify.

V takovém případě má operátor povinnost nejméně s měsíčním
předstihem své zákazníky o chystané změně informovat a poučit je
o právu ukončit smlouvu uzavřenou
na dobu určitou bez sankce ke dni
účinnosti této změny. Informaci je
operátor povinen zaslat způsobem,

který si zákazník zvolil pro zasílání
vyúčtování.
ČTÚ vyzývá zákazníky společnosti O2 využívající službu O2 TV,
kteří nebyli o nových podmínkách
služby informováni, aby kontaktovali úřad a sdělili nám co nejvíce podrobností o své smlouvě.
Platíte víc za stejné služby, aniž
byste se na tom s operátorem dohodli? Reklamujte včas a důsledně každé vyúčtování, které
je podle vašeho přesvědčení
nesprávné. Pokud operátor reklamaci neuzná, podejte námitku
k Českému telekomunikačnímu
úřadu. Jen tak vám mohou zůstat zachována práva na vrácení
případného rozdílu. Podaná reklamace automaticky nemá
odkladný účinek na povinnost
fakturu zaplatit. O přiznání takového účinku reklamace však můžete ČTÚ požádat
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Telekomunikační regulace v EU
Dne 11. září vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci o rychlosti
a kvalitě internetového připojení
po roce 2020, která bude sloužit jako
podklad formulace a následného
provádění politiky EU a podklad pro
regulační a finanční nástroje, které
mohou usnadnit zavádění širokopásmového připojení. Jedním z příkladů
je přezkum regulačního rámce pro
telekomunikace a využívání veřejných finančních prostředků.
Konzultace trvá od 11. září do 7.
prosince 2015.
•
Evropská komise vyhlásila 23. září
veřejnou konzultaci o normách pro
jednotný digitální trh: stanovení
priorit a záruky splnění cílů. Konzultace poslouží Evropské komisi jako
podklad pro vypracování integrovaného normalizačního plánu, v němž
určí a vymezí klíčové priority pro
normalizaci se zaměřením na technologie a domény, které považuje
pro jednotný digitální trh za nejdůležitější, včetně základní odvětvové interoperability a norem. Může přispět
k nasměrování vývoje nových tech-

Měsíční monitorovací zpráva

nologií, jako jsou bezdrátové komunikace páté generace, dále k tématu
digitalizace výrobních a konstrukčních procesů, rozvoje služeb založených na datech, služeb cloud computingu, kybernetické bezpečnosti,
elektronického zdravotnictví, elektronické podpory dopravy a mobilních plateb. Více informací o kontextu této konzultace lze nalézt v této
analýze. Konzultace trvá od 23. září
do 16. prosince 2015.
•
Dne 24. září vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci o zeměpisném blokování (tzv. geoblockingu)
a dalších omezeních při nakupování
a přístupu k informacím v rámci EU.
Jejím cílem je získat názory na omezení, kterým čelí uživatelé, spotřebitelé a podniky při přeshraničním online
nakupování a při získávání a poskytování informací. Otázky jsou směřovány také na problematiku rozdílných
cen nebo jiné geografické diskriminace, s níž se spotřebitelé setkali.
Komise na základě této konzultace
předloží v první polovině roku 2016
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legislativní návrhy na ukončení neodůvodněného blokování na základě
zeměpisné polohy. K opatřením by
mohla patřit cílená změna rámce pro
elektronické obchodování a rámce
stanoveného v článku 20 směrnice
o službách. Konzultace bude otevřená
po dobu 12 týdnů od doby, kdy bude
dotazník dostupný ve všech úředních
jazycích EU.
•
Evropská komise vyhlásila dne 24.
září veřejnou konzultaci týkající se
regulačního prostředí pro online
platformy, internetové zprostředkovatele, data a cloud computing
a kooperativní ekonomiku. Cílem
této konzultace je komplexní posouzení úlohy platforem v kooperativní
ekonomice a on-line zprostředkovatelů, jehož součástí budou:
  otázka transparentnosti např.
ve výsledcích vyhledávání (včetně placených odkazů a/nebo reklamy),otázka, jak platformy využívají shromážděné informace,
(dokončení na str. 7)

září 2015

(dokončení ze strany 6)
 vztahy mezi platformami a dodavateli,
 omezování jednotlivců a podniků,
pokud jde přesun z jedné platformy
do druhé, a
 analýza toho, jak proti nelegálnímu
obsahu na internetu nejlépe bojovat.
Úkolem konzultace je rovněž posouzení
využití dat velkého objemu (tzv. Big Data),
služeb cloud computingu a internetu
věcí. Konzultace bude otevřená po dobu
12 týdnů od doby, kdy bude dotazník dostupný ve všech úředních jazycích EU, což
by mělo být ve druhém říjnovém týdnu.

Informace z dalších mezinárodních organizací
Ve dnech 14. – 18. září proběhlo v norském Bergenu 8. jednání pracovní skupiny ECC/CPG pro přípravu evropského regionu na Světovou radiokomunikační
konferenci WRC-15. Jednání prakticky dokončilo přípravu druhé sady příspěvků, které budou zaslány konferenci – finálního znění společných evropských
návrhů (ECP – European Common Proposal), a to k bodům programu konference 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 (dílčí část 1.6.1), 1.8, 4, 7, 9.1, 10 a k otázce globálního
sledování letů (GFT - Global Flight Tracking). Dále bylo přijato znění podrobných zpráv (CEPT briefs) k položkám programu vztahujícím se k ECP. Evropské
země nebudou konferenci předkládat ECP k bodu programu 1.5 (využití FSS
pro řízení bezpilotních systémů) a 1.14 (problematika spojitého času), neboť
jejich návrhy nezískaly adekvátní podporu v souladu s jednací procedurou.
2. sada ECP byla rozeslána členským správám zemí k podpisu ev. k potvrzení
avizovaného jiného postoje s termínem do 9. října 2015.

Iniciativa Evropské komise směřující k revizi
regulačního rámce pro elektronické komunikace

Jednotný digitální trh (DSM –
Digital Single Market)
Strategii jednotného digitálního
trhu („Digital Single Market Strategy“, či zkráceně „DSM“), která je jednou
z hlavních priorit Digitální agendy pro
Evropu, zveřejnila EK dne 6. května 2015.
Jejím cílem je odstranění regulačních bariér a vytvoření skutečně
jednotného společného trhu, který
přispěje k vyšší ekonomické prosperitě EU tak, že bude garantovat nejen volný pohyb zboží, služeb, osob
a kapitálu, ale také nepřetržitý přístup
a možnost provádět online aktivity
v rámci podmínek spravedlivé hospodářské soutěže, bez ohledu na národnost či místo bydliště, s vysokou úrovní ochrany spotřebitele i ochrany dat.
Strategie je postavena na třech pilířích:
¾ ¾ Zlepšení přístupu spotřebitelů a podniků k online zboží a službám
¾¾ Vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb
¾¾ Maximalizace růstového potenciálu evropské digitální ekonomiky
V rámci každého pilíře si EK stanovila několik konkrétních kroků,
které hodlá učinit, včetně rámcoMěsíční monitorovací zpráva

vých termínů (konec 2015 až konec
2016).
První pilíř, zlepšení přístupu k online zboží a službám, obsahuje kroky
jako např. zavedení pravidel pro zjednodušení přeshraničního elektronického
obchodu, efektivní a cenově přijatelné
doručování zásilek, zamezení tzv. geo-blockingu. Druhý pilíř, vytvoření
vhodných podmínek pro rozvoj digitálních sítí a služeb, se nejvíce dotýká oblasti elektronických komunikací. Mimo záměru přezkoumat a zlepšit
fungování regulačního rámce, obsahuje
témata jako přezkum audiovizuálního
rámce, analýzu online platforem na trhu,
přezkum směrnice o soukromí a elektronických komunikacích. Třetí pilíř, maximalizace růstového potenciálu
evropské digitální ekonomiky, zahrnuje např. evropskou iniciativu pro volný
tok dat, iniciativu pro evropský cloud
computing, podporu elektronické veřejné správy, apod.

Revize regulačního rámce
Revize regulačního rámce pro elektronické komunikace je klíčovou součástí
druhého pilíře DSM. Důvodem pro re-7-

vizi je především skutečnost, že od minulého přezkumu v roce 2009 prošly
sítě a služby elektronických komunikací
značným vývojem a celé odvětví zaznamenalo strukturální změny. Proto vidí
EK potřebu přezkoumat, zda je původní
právní úprava stále efektivně využitelná
pro současnou praxi.
Zároveň si EK klade za cíl sladit současný regulační rámec se záměry strategie jednotného digitálního trhu, zejména
zajistit konzistentní právní podmínky pro podnikatele i spotřebitele
napříč EU. EK v této souvislosti zmiňuje
např. potřebu jednotného přístupu k politice a správě rádiového spektra, vyřešení
nejednotnosti regulace, zajištění rovných
podmínek pro hráče na trhu (jak tradiční,
tak i nové), podporu investic do vysokorychlostních sítí a vytvoření efektivnějšího institucionálního rámce.
V případě zjištění nedostatků, které
by do budoucna mohly bránit naplnění
vize jednotného digitálního trhu, iniciuje
EK doplnění regulačního rámce novými
legislativními i nelegislativními návrhy.
Revize regulačního rámce je úzce
spjata s původním legislativním návrhem EK ze dne 11. září 2013 stanovujícím
opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací
a k dosažení propojeného kontinentu
(TSM – Telecommunications Single
Market). Cílem tohoto návrhu byl posun
směrem k jednotnému trhu elektronic-
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11. září 2015 zahájila Evropská komise (EK) veřejnou konzultaci ke zhodnocení
a přezkoumání regulačního rámce pro sítě a služby elektronických
komunikací. V této souvislosti přinášíme přehled aktivit EK směřujících k revizi
regulačního rámce a základní informace o zapojení ČTÚ do tohoto procesu.
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že za roaming, který by přesáhl „přiměřené“ využívání, může být účtován malý
poplatek, který však nesmí být vyšší než
maximální velkoobchodní cena, kterou
operátoři platí za využívání sítí v jiných
zemích EU. Limit pro přiměřené využívání bude určen EK do poloviny prosince
2016. Nařízení dále stanovuje poskytovatelům služeb povinnost informovat o cenách a politice přiměřeného využívání.
Během října 2015 by mělo dojít
ke konečnému formálnímu schválení
nařízení. Rada EU text přijala 1. října 2015.
EK s tímto zněním souhlasí. Nařízení
v tomto znění přijal i výbor ITRE Evropského parlamentu 13. října 2015. Jeho
přijetí se očekává na plenárním zasedání
Evropského parlamentu, které začíná 26.
října 2015.
Legislativní proces tedy bude záhy
dokončen, ovšem celkově bylo přijímání
tohoto nařízení hodnoceno negativně.
Za příčinu neúspěchu návrhů EK je označován zejména fakt, že původní záměr
EK, ani návrhy samotné, nebyly řádně
konzultovány se všemi zainteresovaným
stranami a většina návrhů nebyla podložena detailní analýzou.
Schválené nařízení bude jedním z výchozích bodů pro revizi regulačního rámce. EK jednak při přípravě dalších změn
legislativy musí uvážit vliv tohoto nařízení, na druhou stranu je také zřejmé, že
diskuse nad některými tématy z původního návrhu EK bude opět otevřena právě
v průběhu přezkumu regulačního rámce.
Ve snaze podrobit své záměry v revizi regulačního rámce řádné diskusi
v rámci odvětví, zadala EK na základě
veřejných výběrových řízení řadu studií,
jejichž vypracováním byli pověřeni externí smluvní partneři DG CNECT (Directorate General for Communications Networks, Content and Technology). Jedná
se o následující:
¾¾studie k revizi univerzální služby;
¾¾studie k budoucím trendům a business modelům v komunikačních službách a jejich regulačního dopadu;
¾¾ studie k prošetření standardů přístupu a interoperability pro podporu
vnitřního trhu elektronických komunikací;

¾¾studie k zásadním otázkám, týkajících se vstupu na trh;
¾¾ studie k managementu omezených zdrojů a ochrany spotřebitele, včetně relevantních institucionálních aspektů;
¾¾studie k režimům přístupu investic
do sítí a business modelu v Evropě, včetně relevantních institucionálních aspektů;
¾¾ studie k analýze nákladů a výnosů možností revize regulačního rámce.
Podle časového plánu by výsledky
studií měly být k dispozici nejpozději
do poloviny roku 2016.
EK letos v červenci zaslala oficiální žádost o poskytnutí informací
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací
(BEREC). Na přípravě odpovědi Komisi
se nyní podílí všichni členové BEREC.
Tato žádost je rozdělena do dvou částí –
analýzu regulačního rámce a posouzení
budoucích potřeb odvětví. Výsledky by
měly zdokumentovat praxi národních
regulátorů a napomoci definování problémů, které je potřeba při revizi vyřešit.
BEREC by měl svou odpověď doručit
do konce tohoto roku.
Jak již bylo řečeno v úvodu, 11. září
2015 zahájila EK veřejnou konzultaci
ke zhodnocení a přezkoumání regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací. Tato konzultace
je zaměřena na zhodnocení fungování
současného regulačního rámce, přičemž
se dotazuje i na návrhy potřebných změn
regulačního rámce. První část obsahuje
obecné otázky na fungování rámce, zejména na relevantnost jeho cílů a jejich
naplňování. Druhá část konzultačního
dokumentu se blíže věnuje jednotlivým
oblastem, kde EK vidí potenciální potřebu změn. Jde o komplexní témata regulace přístupu k síti, správy spektra, sektorově-specifické regulace komunikačních
služeb, režimu univerzální služby a institucionálního nastavení v sektoru.
Konzultace bude ukončena 7. prosince 2015 a jejím výstupem bude souhrnná zpráva uveřejněná EK na webových stránkách DG CNECT. Dále EK
plánuje k této konzultaci veřejné slyšení,
které by se mělo uskutečnit během listopadu 2015.
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kých komunikací, kde občané i podniky
budou mít přístup ke službám elektronických komunikací bez ohledu na to,
kde v Unii jsou tyto služby poskytovány.
Původně rozsáhlejší záměr EK, který
měl zahrnovat vedle roamingu a síťové
neutrality také harmonizaci správy spektra, jednotnou autorizaci v rámci celé EU,
ochranu spotřebitele, zavedení jednotných evropských virtuálních produktů
přístupu k Internetu a další, se nesetkal
s potřebnou podporou Evropského parlamentu a Rady EU. Vzhledem k malé
podpoře členských států a zdlouhavému projednávání byl v prosinci 2014 původní návrh redukován na řešení síťové
neutrality a odstranění roamingových
příplatků za mobilní služby elektronických komunikací v rámci EU.
V červenci 2015 bylo ukončeno jednání trialogu (EK, Evropského parlamentu a Rady EU), na kterém se všechny tři
strany dohodly na přijatelném znění návrhu nařízení, které obsahuje stanovení
principů otevřeného přístupu k internetu a zrušení roamingových příplatků.
V rámci stanovení principů otevřeného přístupu k internetu zakotví nařízení požadavek na rovné a nediskriminační
nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k Internetu, principy přiměřeného řízení provozu v odůvodněných
případech, informační povinnosti poskytovatelů přístupu k Internetu (v rámci zákaznických smluv) o kvalitě a o skutečných
rychlostech.
Zrušení roamingových příplatků bude platit od 15. června 2017.
Za roamingové služby na území EU bude
tak zákazník platit stejné ceny podle stejných principů jako za národní používání
služeb podle svého tarifního plánu. Nařízení ale též stanovuje politiku přiměřeného využívání roamingu, která spočívá
v nastavení objemových limitů pro využívání regulovaných cen podle tohoto
nařízení, a to podle obvyklého používání
služeb zákazníkem v souladu s jeho tarifním plánem. Cílem politiky přiměřeného využívání je zamezit zneužívání
či nezvyklému využívání regulovaných
maloobchodních roamingových služeb
ze strany roamingových zákazníků tak,

