Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2013
Českého telekomunikačního úřadu
Srpen 2013
Manažerské shrnutí
Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ na své elektronické úřední desce
a v Telekomunikačním věstníku kompletní dokumentaci Vyhlášení výběrového řízení
za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě
v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Úřad tak zahájil proces vedoucí k přidělení
kmitočtů pro nové 4G sítě, jež mají přispět k široké dostupnosti služeb mobilního broadbandu.
Dalším cílem výběrového řízení je podpora hospodářské soutěže – ČTÚ vytváří ve výběrovém
řízení prostor pro příchod nového síťového mobilního operátora na trh. Přihlášky
do výběrového řízení je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení výběrového
řízení do dne 30. září 2013 (více v kapitole 11).
Dne 9. srpna 2013 ČTÚ obdržel Rozhodnutí Evropské komise ve věci analýzy
velkoobchodního trhu č. 2 - původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
v České republice. Ve svém vyjádření Evropská komise neuplatnila zásadní připomínky
k věcnému vymezení trhu a provedené analýze relevantního trhu. Rada ČTÚ rozhodla
o vydání analýzy uvedeného trhu formou opatření obecné povahy na svém jednání dne
10. září 2013 (více v kapitole 2).
Dne 9. srpna 2013 ČTÚ obdržel v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona
o elektronických komunikacích stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání
(terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě. ČTÚ
připomínky ÚOHS vypořádal v návrhu analýzy relevantního trhu č. 3, kterou předložil
dne 29. srpna 2013 k notifikaci Evropské komisi (více v kapitole 2).
Dne 21. srpna 2013 ČTÚ uspořádal pracovní jednání - workshop s odbornou veřejností
k návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých
okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity.
Diskuse se zástupci zúčastněných společností směřovala zejména k nově navrhované
segmentaci trhu. ČTÚ se na základě závěrů workshopu rozhodl do návrhu analýzy dopracovat
některé dílčí části, a proto dne 30. srpna 2013 zaslal vybraným podnikatelům žádost
o poskytnutí dodatečných informací dle § 115 zákona o elektronických komunikacích (více
v kapitole 2).
Dne 30. srpna 2013 ČTÚ obdržel v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona
o elektronických komunikacích stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení
hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích (více
v kapitole 2).
ČTÚ zveřejnil dne 2. září 2013 v Telekomunikačním věstníku opatření obecné povahy
č. OOP/4/08.2013-3. Opatření v rámci podmínek metodiky účelového členění nákladů
a výnosů a jejich přiřazování, nově pro účely případné regulace sítí NGA stanovuje hodnotu
nákladů vloženého kapitálu (WACC) a určuje strukturu vykazovaných informací
(viz OOP/4/03.2006-3 v platném znění) (více v kapitole 2).
V rámci probíhajícího mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního
přístupu k internetu v České republice, a na základě obdržených žádostí a zpětné vazby
od některých dotčených subjektů prodloužil ČTÚ termín k odevzdání požadovaných údajů.
Nově stanovený termín pro odevzdání je 13. září 2013 místo původního termínu
23. srpna 2013. ČTÚ získané údaje využije v rámci přípravy Programu podpory budování
NGA sítí, na kterém spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.
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ČTÚ dále v monitorovací zprávě informuje o aktuální situaci na trhu virtuálních
mobilních operátorů (více v kapitole 1).
Jako téma měsíce srpna ČTÚ zpracoval a v příloze k monitorovací zprávě podává
informaci o výsledcích mezinárodního srovnání cen za mobilní služby provedené společností
Strategy Analytics (Teligen).
1. Aktuální situace na trhu
Telefónica
Společnost Telefónica prodloužila do 31. srpna 2013 speciální nabídku O 2 Internet
Bundle s autoprolongací se závazkem nepřetržitého využívání služby po dobu 12 měsíců.
Po dobu trvání nabídky budou zákazníci platit za užívání tarifu O2 TV Flexi a tarifu Internet
Optimal+ (Internet Optimal) cenu 656 Kč/měsíc (namísto 707 Kč/měsíc v případě využívání
tarifu Internet Optimal+, nebo namísto 959 Kč/měsíc v případě využívání tarifu Internet
Optimal).
Podmínkou poskytnutí výhod podle nabídky balíčku služeb O2 TV Flexi a Internet
Optimal+ je, že si zákazník spolu se službou zakoupí set-top-box za 1 656 Kč. Set-top-box je
možné zaplatit i ve splátkách po 12 měsících (zákazník zaplatí 138 Kč/měsíc)
nebo po 24 měsících (69 Kč/měsíc).
Podmínkou speciální nabídky je nepřetržité využívání obou služeb po dobu 12 měsíců.
Od 13. měsíce se závazek u obou služeb automaticky prodlužuje o stejnou dobu
(autoprolongace). Zákazník má právo toto automatické prodloužení kdykoliv odmítnout a tarif
se mu změní na odpovídající bezzávazkový tarif. V ceně tarifu O2 TV Flexi si zákazník může
po dobu trvání speciální nabídky vybrat jeden z programových balíčků Dokumenty, Sport,
Děti, Hudba, Seriály a Filmy. Součástí tarifu O2 TV Flexi bude vždy i balíček Styl. Podmínkou
poskytnutí výhod je, že účastník nevyužíval službu digitální televize O2 TV po dobu alespoň
tří měsíců před uplatněním požadavku na zřízení služby.
V průběhu srpna 2013 začala společnost Telefónica nabízet akční nabídku ke službě
Internet v mobilu, která je určena pro majitele paušálních tarifů. Každý stávající zákazník,
který si prostřednictvím zákaznické linky od 15. srpna 2013 sjedná službu Internet v mobilu,
bude po dobu tří měsíců ode dne zřízení této služby platit nižší paušální částku odpovídající
o stupeň nižšímu tarifu. V případě zřízení služby Internet v mobilu M s datovým limitem 1 GB
bude účastník po dobu tří měsíců platit místo 303 Kč/měsíc 151,25 Kč/měsíc, což odpovídá
tarifu Internet v mobilu S.1 Obdobně v případě tarifu Internet v mobilu L (limit 3 GB
za 505 Kč/měsíc) zaplatí první tři měsíce cenu tarifu Internet v mobilu M (303 Kč/měsíc)2
a u tarifu Internet v mobilu XL (10 GB za 757 Kč/měsíc) zaplatí jako za Internetu v mobilu L,
tedy 505 Kč.3
T-Mobile
Výsledky hospodaření společnosti T-Mobile za první pololetí 2013
Společnost T-Mobile oznámila finanční výsledky za první pololetí 2013. Celkový počet
zákazníků se meziročně zvýšil o 5,4 % na 5,667 milionů (v prvním pololetí 2013 počet nových
zákazníků vzrostl o 169 tisíc). Jednalo se zejména o nárůst zákazníků smluvních služeb
(138 tisíc nových zákazníků). Segment zákazníků předplacených služeb zaznamenal rovněž
meziroční nárůst, a to o 1,2 % v prvním pololetí. Počet přístupů přes pevné připojení (hlas
a data) vzrostl o 11,4 % na 117 tisíc.

1

Nabídka je určena pro majitele tarifů ZERO, Start, FREE O2 a FREE O2 Plus.
Nabídka je určena pro majitele tarifů Start, FREE O2, FREE O2 Plus, FREE CZ a FREE EU.
3
Nabídka je určena pro majitele tarifů FREE O2 Plus, FREE CZ, FREE EU a FREE EU Plus.
2
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V prvních šesti měsících letošního roku zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně
provolali v průměru 140 minut, což představuje o 5,3 % více oproti loňskému roku. Výrazně se
zvýšil objem přenesených dat – ten se meziročně téměř zdvojnásobil a dosáhl přibližně
2 820 terabytů.
Celkové tržby společnosti se v prvním pololetí 2013 snížily meziročně o 8,4 %
na 11,834 mld. Kč. Provozní zisk EBITDA se meziročně snížil o 11,5 % na 5,337 mld. Kč,
EBITDA marže dosáhla výše 45,1 %.
Vodafone
Společnost Vodafone nabízí od 30. srpna 2013 doplňkový tarif Vodafone první krok
za standardní cenu 149 Kč/měsíc, respektive 126,65 Kč/měsíc při uzavření smlouvy
na 24 měsíců. Nabídka tarifu Vodafone první krok je určena novým i stávajícím nefiremním
zákazníkům společnosti Vodafone využívajícím předplacené služby v podobě Karta do sítě,
Karta na víkend, Karta do všech sítí a Karta se vším všudy.
Zákazník si ke své předplacené kartě může vybrat jednu z přednastavených
kombinací: balíček 50 minut volání do sítě Vodafone, balíček Neomezené SMS do sítě
Vodafone a balíček Připojení pro služby super o datovém limitu 20 MB. V případě překročení
volných jednotek za volání je zákazníkovi účtována sazba 3,49 Kč/minutu (tarifikace 1+1)
jak do vlastní sítě, tak do ostatních sítí v ČR. Cena SMS do ostatních sítí v ČR je stanovena
na 1,51 Kč/SMS.
UPC
Společnost
UPC
nabídla
novým
zákazníkům
v rámci
akční
nabídky
do 1. září 2013 cenová zvýhodnění na služby digitální televize Klasik, Komfort a Mini. Ty platí
po prvních šest měsíců využívání služby pro on-line objednávky se závazkem využívání
služby po dobu 12 měsíců. U služby Klasik budou zákazníci platit měsíční cenu 156 Kč
namísto standardních 263,31 Kč/měsíc a mohou na šest měsíců získat zdarma jeden
z balíčků Sport, Relax nebo Darwin. V rámci tohoto tarifu lze využívat více než 40 českých
a slovenských programů včetně 11 HD programů. U služby Komfort budou zákazníci v rámci
této akční nabídky platit po dobu šesti měsíců měsíčně 375 Kč namísto standardní ceny
578,49 Kč/měsíc a po tuto dobu mohou využívat více než 80 programů včetně 21 HD
programů. Zákazníci, kteří si v rámci akční nabídky on-line objednali službu digitální televize
Mini, budou trvale platit za tuto službu měsíční cenu 154 Kč namísto standardní ceny
221,64 Kč/měsíc a budou moci v rámci této služby sledovat více než 20 českých programů
včetně 7 HD programů. Cena za připojení služby je 100 Kč.
Novinkou v nabídce společnosti UPC je speciální akce pouze pro on-line objednávky
s možností pevného připojení k Internetu pro studenty ve věku 18 až 26 let. Tato krátkodobá
marketingová akce je omezena do 31. října 2013. Společnost nabízí studentům dvě rychlostní
varianty připojení k Internetu, a to s názvem UPC Fiber Power 40+ za cenu 449 Kč měsíčně
(po dobu prvních tří měsíců pouze 300 Kč/měsíc) a variantu UPC Fiber Power 120+ za cenu
629 Kč/měsíc (po dobu prvních tří měsíců pouze 449 Kč/měsíc). Kromě cenového zvýhodnění
zákazník získá také na prvních 12 měsíců bonus ve formě navýšení rychlosti na 120 Mbit/s
(UPC Fiber Power 40+) a 240 Mbit/s (UPC Fiber Power 120+). Podmínkou je minimální doba
užívání služby v délce 12 měsíců a předložení dokladu o studiu.
Nová technologie
Společnost UPC Česká republika výrazně zvýšila rychlost Internetového připojení
pro domácnosti. Noví i stávající zákazníci budou moci od září 2013 používat Internet rychlostí
až 240 Mbit/s bez omezení objemu stažených dat.
Průměrný počet zařízení připojených k Internetu se v domácnostech, využívajících
služby společnost UPC, oproti roku 2011 zdvojnásobil na šest.
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Domácnosti s připojením od společnosti UPC stáhly za první pololetí 2013
o 18 % více dat z Internetu, než za stejné období v roce 2012. Průměrně to bylo od ledna
do června 36 gigabajtů měsíčně. Srovnatelný trend zaznamenává i objem dat odeslaných
uživateli do sítě Internet.
Aktuální situace na trhu mobilních virtuálních operátorů
99mobile
Od 1. srpna 2013 operátor 99mobile snížil ceny roamingového volání, SMS a datových
služeb. V rámci EU zákazník zaplatí za odchozí hovor 4,91 Kč/minutu namísto
6,61 Kč/minutu. Zároveň došlo ke snížení počtu zón (z původních čtyř na tři zóny). U zemí,
které přešly ze čtvrté zóny do třetí zóny, tak došlo ke snížení ceny za odchozí hovor o 28 %
(z původních 119,55 Kč/minutu na 86,52 Kč/minutu) a za příchozí hovor o 31 % (z původních
89,27 Kč/minutu na 61,35 Kč/minutu). U datových služeb došlo ke snížení ceny pro státy
druhé zóny, kde cena klesla z původních 297,37 Kč/MB na 79,86 Kč/MB).
Žlutá simka
Začátkem srpna 2013 začal své služby nabízet mobilní virtuální operátor pod názvem
Žlutá simka provozovaný společností TVNET s.r.o. Své služby poskytuje v „síti“ mobilního
virtuálního operátora Q-CZ společnosti Quadruple a.s. v rámci GSM sítě společnosti
Vodafone. Zákazník si může sestavit tarif dle své individuální spotřeby pomocí základních
balíčků s volnými minutami, SMS či daty, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Operátor dává
možnost svým zákazníkům spravovat více SIM karet pod jednou smlouvou k tarifu Rodina
(až 6 SIM karet4) a k tarifu Firma (až 15 SIM karet5).
Tabulka č. 1: Podrobné informace k tarifům virtuálního operátora Žlutá simka

Tarif
Q60
Q150
Q100+
Rodina
Rodina+
Firma

Měsíční paušál (v Kč)
99
199
249
499
649
1499

Volné minuty
60
150
100
300
420
1200

Volné SMS
50
50
60
120
400

Volná data (v MB) Tarifikace
60+1
60+1
150
60+1
60+1
150
60+1
60+1

Nad rámec volných jednotek zákazník volá do všech sítí v ČR za 1,95 Kč/minutu
a zasílá SMS do mobilních sítí kromě pevných linek za 1,25 Kč/SMS. Po vyčerpání Fair User
Policy (dále „FUP“) (150 MB) u datových služeb k tarifům Q100+ a Rodina+ se zákazníkovi
automaticky aktivuje na 24 hodin od prvého přístupu FUP 25 MB (denní připojení k Internetu)
za 19 Kč, ale pouze v případě, že nemá objednán žádný datový balíček. Operátor rovněž
nabízí doplňkové měsíční balíčky s možností dokoupit si volné jednotky, podrobněji popsané
v tabulce č. 2. Operátor nabízí možnost roamingového volání do tří zón či mezinárodního
volání do čtyř zón.6

4

Balíček obsahuje maximálně tři SIM karty se společným vyúčtováním. Za další čtvrtou až šestou SIM kartu
zákazník připlatí 45 Kč/měsíc/SIM kartu.
5
Balíček obsahuje maximálně pět SIM karet se společným vyúčtováním. Za další šestou až desátou SIM zákazník
připlácí 42 Kč/měsíc/SIM kartu.
6
Podrobnější informace v ceníku na stránkách operátora Žlutá simka
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Tabulka č. 2: Měsíční ceny za doplňkové balíčky nabízené operátorem Žlutá simka
Volné jednotky
100 minut v síti Q-CZ
100 minut do všech sítí v ČR
200 minut v síti Q-CZ
200 minut do všech sítí v ČR
Neomezené volání v síti Q-CZ*
100 SMS v síti Q-CZ
100 SMS do všech sítí v ČR
200 SMS v síti Q-CZ
150 MB na měsíc**
300 MB na měsíc**
600 MB na měsíc**
1 200 MB na měsíc**

Měsíční paušál
55 Kč
95 Kč
99 Kč
160 Kč
170 Kč
55 Kč
95 Kč
99 Kč
69 Kč
129 Kč
229 Kč
349 Kč

* maximálně 3 000 minut, nelze použít pro tarif Firma
** možnost navýšení limitu o 150 MB, 300 MB, 600 MB, 1 200 MB

Connectica
V první polovině srpna 2013 začal své služby nabízet mobilní virtuální operátor
Connectica, provozovaný fyzickou osobou panem Radkem Vymazalem. Zprostředkovaně přes
společnost GTS Czech s.r.o., v rámci GSM sítě společnosti T-Mobile, nabízí operátor
Connectica mobilní služby v rozmezí od 29 Kč/měsíc do 349 Kč/měsíc. Volné minuty a SMS
nabízené k tarifům se vztahují do všech mobilních sítí v ČR kromě „sítě“ operátora
Connectica. Za volání do vlastní „sítě“ zákazník zaplatí u všech nabízených tarifů
0,59 Kč/minutu a za SMS do vlastní „sítě“ zákazník zaplatí 0,55 Kč/SMS. Za volání
do ostatních sítí zákazník zaplatí v rozmezí od 1,49 Kč/minutu do 2,59 Kč/minutu podle
zvoleného tarifu. Za jednu SMS do ostatních sítí v ČR zákazník zaplatí 1,49 Kč. Tarifikace je
u operátora nastavena po minutách (60+60). K tarifům lze dokoupit datový balíček s FUP
v rozmezí od 50 MB (za 49 Kč/měsíc) do 3 GB (za 499 Kč/měsíc). Operátor nabízí
roamingová a mezinárodní volání a SMS do čtyř zón.7
Regionální Deník
V druhé polovině srpna 2013 začal nabízet regionální Deník svým předplatitelům
mobilní služby. Jedná se o partnera společnosti Vodafone, který přímo přebírá jeho nabídku
a předprodává ji svým čtenářům. Regionální Deník nabízí zákazníkům bez závazku
dva mobilní tarify pod názvem Pět pohromadě za 252 Kč/měsíc a Pět pohromadě
za 383 Kč/měsíc. Za měsíční paušál 252 Kč zákazník získá 100 volných minut a 50 volných
SMS do všech sítí v ČR. Tarif za 383 Kč/měsíc obsahuje neomezené SMS do vlastní „sítě“
a 200 volných minut do všech sítí v ČR. Účtování obou tarifů je po vteřinách (1+1). Nad rámec
volných minut je účtována každá další vteřina hovoru po 0,084 Kč, což je 5,04 Kč/minutu
volání do všech sítí v rámci ČR. Nad rámec volných SMS do všech sítí zákazník zaplatí
za každou další SMS 1,51 Kč. Oba tarify nabízí v rámci paušálu volání a SMS na čtyři vybraná
čísla v síti operátora včetně pevných linek. U dražšího tarifu jsou nabízena zákazníkovi volná
data s FUP 150 MB.
Fayn
Od 12. srpna 2013 se mezi virtuální operátory zařadil mobilní virtuální operátor fayn
společnosti FAYN Telecommunications s.r.o. Operátor spojil službu VoIP (hovory
přes Internet) s výhodami klasické GSM telefonie (zprostředkovaně přes společnost GTS
Czech s.r.o., v rámci GSM sítě společnosti T-Mobile). Podmínkou je, aby zákazník měl
smartphone s přístupem na Wi-Fi. Jestliže bude v dosahu bezdrátová síť, zákazník bude volat
přes VoIP, na ostatních místech použije klasickou GSM síť. Nezávisle na typu využívané sítě
7

Podrobnější informace v ceníku Connectica
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budou moci zákazníci volat pod jedním telefonním číslem. Zákazník si může zvolit, v jakém
režimu bude hradit své služby (prepaid/postpaid).8 Nabízené tarify jsou bez závazku
a všechny hovory operátora jsou účtovány po minutách (60+60). Podrobnější informace
k jednotlivým tarifům, které kombinují služby volání přes VoIP a GSM síť, uvádí tabulka č. 3.
Tabulka č. 3: Podmínky k jednotlivým kombinovaným tarifům mobilního virtuálního operátora fayn

fayn TOP
179,00
150
25

fayn
MEDIUM
99,00
50
25

volání v síti VoIP FAYN na pevné linky a
na mobil (Kč/min.)

0,58

0,58

0,79

volání v síti GSM na pevné linky (Kč/min.)
a na mobil
cena za SMS (Kč/SMS)
cena za MMS (Kč/MMS)
doplňkový balíček data 150 MB (Kč)

1,00

1,39

1,79

1,19
4,99
80,00

1,19
4,99
80,00

1,49
4,99
80,00

doplňkový balíček data 25 MB (Kč)
cena za zřízení

15,99
0,00

15,99
0,00

15,99
121,00

Podmínky tarifu
měsíční paušál (Kč/měsíc)
volné minuty
volné SMS

fayn BASIC
0,00

ViralMobil
Od 13. srpna 2013 nabízí mobilní služby společnost ViralMobil.cz pod názvem
ViralMobil v rámci GSM sítě společnosti T-Mobile. Operátor nabízí svým zákazníkům tarif
Basic na základě předplacené SIM karty, kde se zákazníkovi odečítá 37 Kč/měsíc. Zákazník
volá za 1,11 Kč/minutu a posílá SMS za 1,11 Kč/SMS v „síti“ ViralMobil. Mimo „síť“ zákazník
zaplatí za jednu minutu hovoru 2,22 Kč a za jednu SMS 1,44 Kč. K SIM kartě si zákazník
může dokoupit datový balíček v rozmezí od 77 Kč (s FUP 100 MB) až 477 Kč (s FUP 3 GB).
Účtování hovorů je první minuta celá, poté po sekundách (60+1 V rámci mezinárodního
roamingu operátor nabízí roamingové mobilní služby v mezinárodních destinacích
rozdělených do tří zón9; a mezinárodní hovory do zemí, které jsou podrobněji popsané
v ceníku volání do zahraničí.10
NETBOX Mobil a AIM Mobil
Od 27. srpna 2013 nabízí mobilní služby virtuální operátor NETBOX Mobil společnosti
SMART Comp. a.s. a virtuální operátor AIM Mobil společnosti Planet A, a.s. Své služby
provozují v síti T-Mobile prostřednictvím velkoobchodního partnera GTS Czech s.r.o. Nabídka
obou operátorů je shodná. Oba operátoři nabízí hlasové tarify včetně datových služeb buď
s nulovým měsíčním paušálem, nebo s měsíčním paušálem (s výhodou volných minut, SMS
a dat – viz dále). Cena za jednu minutu hovoru v „sítích“ operátorů (NETBOX Mobil, AIM
Mobil) je za 1,50 Kč. Volání do ostatních mobilních sítí včetně pevných linek je
za 2,50 Kč/minutu. Za jednu SMS do všech mobilních sítí zákazník zaplatí 1,50 Kč. Za 1 MB
stažených dat zákazník zaplatí 1,50 Kč. K tarifu s měsíčním paušálem 250 Kč zákazník obdrží
50 minut pro volání do všech sítí v ČR, 50 SMS do všech sítí v ČR a 100 MB volných dat.
V rámci tarifu s měsíčním paušálem 100 Kč zákazník obdrží 100 MB volných dat. Cena
8

Prepaid režim – úhrada služeb dobíjením kreditu. Operátor si stanovil u tarifu Basic s nulovým paušálem
minimální plnění ve výši 200 Kč během tří měsíců.
Postpaid režim – úhrada služeb na bázi měsíčního paušálu. Operátor si stanovil minimální fakturovanou částku
ve výši 121 Kč/měsíc.
9
Podrobnější informace v ceníku ViralMobil
10
Podrobnější informace volání do zahraničí v ceníku ViralMobil world
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za dodatečný 1 MB dat nad spotřebovaná volná data je o 0,50 Kč/MB nižší (tedy 1 Kč/MB)
oproti předchozímu tarifu s měsíčním paušálem 250 Kč (1,50 Kč/MB). Zákazníci
za spotřebované jednotky platí operátorovi zpětně na základě vystavené faktury (postpaid
režim). Všechny hlasové tarify jsou účtovány s tarifikací 60+30. Operátoři rovněž nabízí
mezinárodní volání do dvanácti zón s tarifikací 60+1.11
2. Regulační opatření
Analýzy trhů
Trh č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
Dne 9. srpna 2013 ČTÚ obdržel „Rozhodnutí Komise ve věci CZ/2013/1486:
Velkoobchodní trh původu volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě v České
republice“. Ve svém vyjádření Komise neuplatnila připomínky k věcnému vymezení trhu
a provedené analýze relevantního trhu, vyzvala však Úřad k uložení povinností WLR
a CS/CPS jako povinnosti na velkoobchodní úrovni. Dále Komise ČTÚ požádala o předložení
návrhu nápravných opatřeních v oblasti cenové regulace, a to co nejdříve a bez zbytečného
odkladu. ČTÚ všechny připomínky Evropské komise vypořádal v rámci zpracování konečného
návrhu analýzy.
Rada ČTÚ dne 10. září 2013 rozhodla o vydání Opatření obecné povahy analýza trhu
č. A/2/09.2013-4 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě.
Trh č. 3 – ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě
Dne 9. srpna 2013 ČTÚ obdržel v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona
o elektronických komunikacích stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání
(terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě.
ÚOHS ve svém stanovisku doporučil, aby povinnost oddělené evidence nákladů
a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích byla uložena všem podnikům
s významnou tržní silou, a současně připomněl své připomínky k dokumentu „Postup ČTÚ
při cenovém vyhodnocování maloobchodních nabídek vertikálně integrovaného operátora“.
ČTÚ připomínky ÚOHS vypořádal v souladu se zjištěnými závěry analýzy a s ohledem
na dodržení principu přiměřenosti nápravných opatření uvedených v návrhu analýzy
relevantního trhu č. 3, kterou předložil 29. srpna 2013 k notifikaci Evropské komisi.
Trhy č. 4 a 5 – zaslání analýz na ÚOHS
Dne 9. srpna 2013 ČTÚ odeslal návrh analýzy relevantního trhu č. 4 – velkoobchodní
(fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického
vedení) v pevném místě a návrh analýzy relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní
širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací v rámci veřejné konzultace
podle § 130 zákona o elektronických komunikacích ÚOHS k vyjádření. Dne 9. září 2013 ČTÚ
obdržel vyjádření ÚOHS k návrhům analýz.
Trh č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu
na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity
Dne 21. srpna 2013 ČTÚ uspořádal pracovní jednání – workshop s odbornou
veřejností k návrhu analýzy relevantního trhu č. 6 – velkoobchodní koncové segmenty
pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo vyhrazené
kapacity. Pracovního jednání se zúčastnili zástupci společností Telefónica Czech Republic,
a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s., T-Systems Czech Republic a.s., Vodafone Czech
11

Podrobnější informace v ceníku operátora NETBOX Mobil a AIM Mobil
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Republic, a.s. a GTS Czech s.r.o. Diskuse se zástupci zúčastněných společností směřovala
zejména k nově navrhované segmentaci trhu, která oproti předchozí analýze tohoto trhu
(kdy byl trh rozdělen na 2 segmenty) člení nyní trh na 3 segmenty. Těmito segmenty jsou
Segment A zahrnující velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí
nepřevyšující 2 Mbit/s, Segment B zahrnující velkoobchodní koncové úseky pronajatých
okruhů s rychlostí vyšší než 2 Mbit/s a nižší nebo rovnu 20 Mbit/s a Segment C zahrnující
velkoobchodní koncové úseky pronajatých okruhů s rychlostí vyšší než 20 Mbit/s. Další
připomínky zástupců odborné veřejnosti směřovaly ke kritériím zkoumajícím existenci
samostatné významné tržní síly. Pro účely dalšího dopracování návrhu analýzy ČTÚ dne
30. srpna 2013 požádal vybrané podnikatele o poskytnutí dodatečných informací dle § 115
zákona o elektronických komunikacích.
Trh č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních
telefonních sítích
Dne 30. srpna 2013 ČTÚ obdržel v rámci veřejné konzultace podle § 130 zákona
o elektronických komunikacích stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení
hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. ÚOHS
ve svém stanovisku doporučil , aby uložená nápravná opatření - povinnost oddělené evidence
nákladů a výnosů podle § 86 zákona o elektronických komunikacích a povinnost přístupu
k specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 zákona o elektronických
komunikacích byla uložena symetricky všem podnikům s významnou tržní silou na tomto trhu.
ÚOHS rovněž doporučil ČTÚ, aby v případě vstupu nového subjektu na trh posoudil
bezodkladně kritéria pro stanovení podnikem s významnou tržní silou a následně mu uložil
stejný rozsah povinností jako ostatním SMP podnikům. V ostatních připomínkách ÚOHS
navrhl ČTÚ stanovení jednotného nákladového standardu při stanovování cen terminace
a v rámci oddělené evidence nákladů a výnosů, a doporučil i zahrnutí služeb volání na účet
volaného do regulace na relevantním trhu č. 8 – přístup a původ volání (originace)
ve veřejných mobilních telefonních sítích.
ČTÚ všechny připomínky ÚOHS vypořádal. Rada ČTÚ dne 10. září 2013 projednala
a schválila upravený návrh analýzy trhu č. 7 pro předložení k notifikaci Evropské komisi.
Návrh na stanovení hodnoty WACC pro sítě NGA
ČTÚ zveřejnil dne 2. září 2013 v Telekomunikačním věstníku opatření obecné povahy
č. OOP/4/08.2013-3, kterým se mění 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, ve znění opatření obecné povahy č. OOP/4/02.2008-1,
opatření obecné povahy č. OOP/4/12.2011-19 a opatření obecné povahy
č. OOP/4/11.2012-15. Toto opatření vydává ČTÚ v návaznosti na implementaci Doporučení
Evropské komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA).
Opatřením se stanovuje nově hodnota WACC pro sítě FTTH, která zohledňuje vyšší riziko
spojené s budováním těchto sítí. WACC pro sítě FTTH je stanoven ve výši 11,62 %. Dále
opatření zavádí požadavky na shromažďování údajů do nákladových modelů použitých
pro regulaci cen broadbandu a velkoobchodního přístupu k infrastruktuře sítě. Opatření
nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním věstníku.
3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v srpnu 2013
V srpnu 2013 ČTÚ ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
nezahájil žádné řízení.
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Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v srpnu 2013
V srpnu 2013 ČTÚ ve věci sporů podle § 127 ZEK pravomocně neukončil nebo nevrátil
k novému projednání žádné řízení.
4. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací a v oblasti poštovních služeb.
Služby elektronických komunikací
V průběhu měsíce srpna ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
Výkon komunikační činnosti bez osvědčení – ve sledovaném období ČTÚ provedl pět kontrol
na ověření podmínek pro výkon komunikační činnosti ze strany kontrolovaných subjektů.
V jednom případě ČTÚ zjistil porušení oznamovací povinnosti a s dotčeným subjektem bude
zahájeno správní řízení.
Kontrola dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů – ČTÚ
provedl 41 kontrol dodržování podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů, týkající se převážně dodržování stanovených podmínek provozovateli VKV FM
vysílačů. Vydal devět výzev k odstranění zjištěných nedostatků, a to převážně z důvodu
překročení povoleného modulačního výkonu a nedodržení povoleného vysílacího stanoviště.
Dodržování podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-12 – ČTÚ provedl
48 kontrol dodržovaní podmínek stanovených k využívání rádiových kmitočtů a provozování
přístrojů pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Ve 12 případech ČTÚ
zjistil porušení, která řeší výzvou k odstranění zjištěných nedostatků a ve věci zahájí správní
řízení. Nedostatky spočívají zejména ve využívání kmitočtů v pásmu 5150 MHz až 5350 MHz
vně budov.
Kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění – ČTÚ provedl celkem
24 kontrol zaměřených na subjekty, kterým skončila platnost individuálních oprávnění.
V devíti případech ČTÚ zjistil využívání kmitočtů bez oprávnění. Ve věci zahájí správní řízení.
Zjišťování zdrojů rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování
služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb – ČTÚ
provedl celkem 69 místních šetření, 35 na rušení příjmu rozhlasové služby
a 34 na rušení rádiových zařízení a sítí, z toho devět šetření rušení meteoradarů zařízeními
wifi a 8 rušení veřejných mobilních telefonních sítí. V 10 případech ČTÚ vydal výzvu
k odstranění rušení. Rušení služeb veřejných sítí GSM a UMTS způsobují převážně
opakovače GSM provozované v rozporu s podmínkami všeobecného oprávnění č. 24
a opakovače neschváleného typu nebo vadně instalované.
Spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí – Při kontrole u prodejců telekomunikačních
koncových a rádiových zařízení ČTÚ s Českou obchodní inspekcí ve Varnsdorfu zjistily prodej
rádiově řízených modelů aut pracujících v pásmech 45 MHz, 49 MHz a 50 MHz. Tato rádiová
zařízení nelze v České republice provozovat bez individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů. Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI.
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Poštovní služby
Dodržování podmínek zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů,
a prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace
jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování –
ČTÚ zahájil správní řízení s Českou poštou, s. p. ve věci porušení poštovní povinnosti
podle § 33 odst. 1 písm. a) ZPS a zacházení s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní
částkou v rozporu s § 7 odst. 1 téhož zákona (zanechání poštovních pytlů na veřejně
přístupném místě bez zabezpečení tak, aby s nimi a jejich obsahem nemohla zacházet
neoprávněná osoba).

V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni
správních řízení, je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné
rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 10 000,- Kč za správní delikt podle § 118 odst. 1
písm. b) zákona o elektronických komunikacích. Tohoto správního deliktu se dopustila
právnická osoba (obchodní společnost) tím, že prokazatelně v době od 4. 5. 2012
do 14. 5. 2012 a v době od 25. 11. 2012 do 7. 12. 2012 provozovala v Blansku a okolí
ve venkovním prostředí vysílací rádiová zařízení v kmitočtovém pásmu 5150 MHz
až 5350 MHz, určeném pouze pro použití uvnitř budov a porušila tak podmínky čl. 2 písm. b)
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všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010-2 k využívání rádiových kmitočtů
a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz.
V dalším rozkladovém řízení ČTÚ pravomocně rozhodl o uložení pokuty právnické
osobě (obchodní společnosti), a to ve výši 5 000,- Kč za správní delikt podle § 118 odst. 1
písm. b) zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2011. Tohoto
správního deliktu se tato právnická osoba dopustila tím, že porušila ustanovení
§ 13 odst. 6 zákona o elektronických komunikacích, ve znění účinném do 31. 12. 2011,
když neprodleně písemně neoznámila ČTÚ změny údajů uvedených v oznámení
o komunikační činnosti ze dne 21. 2. 2007.
Výsledkem dalšího řízení o rozkladu bylo pravomocné rozhodnutí o pokutě
za přestupek podle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích, kterého se
dopustila fyzická osoba tím, že dne 22. 9. 2012 v době od 13:00 hod. do 17:51 hod. úmyslně,
bezdůvodně a opakovaně volala na tísňovou linku 158. Za tento přestupek ČTÚ uložil pokutu
ve výši 1 000,- Kč.
5. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy
Regulace trhu č. 3 v Portugalsku
Evropská komise komentovala neodůvodněné zpoždění při přezkumu relevantního
trhu č. 3 (poslední přezkum proběhl v roce 2004) a projevila vážné obavy u třech oblastí:
1. Implementace Doporučení o terminačních sazbách
ANACOM12 hodlá zavést nákladový model pure BU-LRIC na základě srovnání fixních
terminačních sazeb (FTR) až od 1. října 2013, což je v rozporu s Doporučením o terminačních
sazbách. Evropská komise požaduje, aby ANACOM zavedl nákladově orientované FTR
na základě srovnání, co nejdříve, respektive ne později než 1. října 2013 prostřednictvím
provizorního opatření podle článku 7(9) Rámcové směrnice.
2. Neuložení nápravného opatření účinné povinnosti přístupu
Evropská komise uznala, že terminující operátoři mají obecně ekonomický zájem
na propojení, zastává však názor, že v nepřítomnosti výslovně uložené povinnosti přístupu,
i obecná povinnost přístupu, která by mohla vyvstat z portugalské legislativy, neumožní rychlé
vyřešení případných problémů s propojením (ve srovnání se specifičtější povinností přístupu,
uloženou v důsledku analýzy trhu). Problémy přístupu by se mohly vyskytnout, například,
v rané fázi rozvoje IP propojení, zejména v případech, kdy provoz není vyvážen a kde jedna
strana by měla absorbovat vyšší ceny terminačních služeb (včetně tranzitu přes třetí síť)
bez potřeby zvýšit maloobchodní ceny. Operátoři by tedy mohli zpožďovat přístup ke svým
sítím jako pokus eliminovat přímé konkurenty podobné velikosti z trhu. Vzhledem k absenci
povinnosti nediskriminace u alternativních operátorů vzbudil zájem Evropské komise fakt,
že není k dispozici žádné bezpečnostní opatření, které by zabránilo operátorům s významnou
tržní silou aplikovat různé podmínky pro propojující se operátory. V důsledku toho Evropská
komise zastává názor, že nedostatečné uložení povinnosti přístupu pro IP propojení není
ani technologicky neutrální (podle článku 8(1) Rámcové směrnice), ani není účelné k zajištění
toho, že na velkoobchodních trzích terminace hlasového volání nedojde k narušení
nebo omezení konkurence tak, jak je vyžadováno článkem 8(2) Rámcové směrnice.
3. Vytvoření bariéry jednotného trhu
Evropská komise uvedla, že terminující operátoři (v pevných sítích), nezávisle na jejich
velikosti nebo maloobchodních tržních podílech, mají monopolní postavení na svých
odpovídajících velkoobchodních trzích hlasové terminace. V tomto určitém případě ANACOM
také uvádí, že všichni operátoři, poskytující terminační služby v pevném místě, mají
významnou tržní sílu, tj. jsou v postavení, které jim umožňuje chovat se nezávisle na jejich
12
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konkurentech a zákaznících. Jsou tedy také v postavení, kdy mohou odmítnout přístup určitým
operátorům (např. novým operátorům včetně těch, usídlených v jiných členských státech)
a přinutit je tak propojit se nepřímo a tudíž nést dodatkové náklady, které jsou výsledkem
nákupu tranzitních služeb. V důsledku toho Evropská komise věří, že různá regulace hlasové
terminace v pevných sítích (kde jsou konkurenční podmínky a konkurenční problémy stejné)
může navýšit náklady na poskytování pevných služeb a snížit schopnost jiných operátorů
a poskytovatelů služeb (včetně těch, usídlených v jiných členských státech) poskytovat služby
elektronických komunikací v Portugalsku.
Ve světle výše uvedeného v této fázi zastává Evropská komise názor, že notifikované
regulační opatření by vytvořilo bariéru v rámci jednotného trhu.
Regulace trhu č. 3 a 7 v Nizozemí
Nizozemský soud dne 27. srpna 2013 znovu zrušil odvolání ACM (Nizozemský
telekomunikační regulátor) ohledně použití nákladového modelu PURE LRIC u terminačních
sazeb, a to, jak pevných (FTR), tak i mobilních (MTR), který ACM nedávno přijal. Soud je
nahradil sazbami na základě nákladového modelu LRIC+, který zahrnuje přirážku na společné
náklady, a vstoupí v platnost dne 1. září 2013.
Soud již dříve argumentoval, že použití modelu PURE LRIC bylo v nepoměru k řešení
problému potenciálně nadměrných cen na velkoobchodním trhu a že použití modelu LRIC+
bylo dostatečné. Jako důsledek, v létě 2012, ACM musel přijmout vyšší sazby za ukončení
volání navzdory silnému odporu ze strany Evropské komise.
V roce 2013 ACM přepracoval použití nákladového modelu PURE LRIC
a 5. srpna 2013 znovu přijal použití nákladového modelu PURE LRIC u FTR i MTR, které má
dne 1. září 2013 vstoupit v platnost. Tentokrát ACM odůvodnil svou volbu pro PURE LRIC
na základě toho, že většina ostatních členských států zavedl PURE LRIC sazby za ukončení
volání. Volba LRIC + by podle ACM narušila vnitřní trh. Soud toto zdůvodnění odmítl a řekl,
že by nebylo možné zjistit, zda a do jaké míry by terminační sazby na základě LRIC + narušily
vnitřní trh. ACM argumentoval tím, že 7–9 % terminačního provozu v Nizozemsku (pevné
a mobilní kombinované) má mezinárodní původ. Nicméně soud zdůraznil, že toto množství
hovorů, pocházejících ze zemí mimo EU, obsahuje stejný počet hovorů jako roamingové
volání v Nizozemsku. Navíc údaje zahrnují volání z členských států, které jsou realizované
na základě PURE LRIC sazeb za ukončení volání, takže není nevýhodou, že by byly
způsobeny vyššími holandskými sazbami za ukončení volání. Soud zmínil Německo, jakožto
nejdůležitějšího obchodního partnera Nizozemska, který se také rozhodl proti použití modelu
PURE LRIC.
6. Spotřebitelské otázky
V průběhu měsíce srpna ČTÚ zahájil 6247 správních řízení, týkajících se účastnických
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně
druhé, ve věci finančního 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 3602 rozhodnutí ve věci, z toho 3568 rozhodnutí ve věci peněžitého
plnění (zaplacení ceny za služby).
Jak ČTÚ informoval již v Monitorovací zprávě za měsíc červenec, vstoupil dne
8. srpna 2013 v účinnost zákon č. 214/2013 Sb., kterým byla provedena novela zákona
o elektronických komunikacích. Touto novelou nově upravila některé podmínky pro uzavírání
smluvních vztahů mezi poskytovateli a uživateli služeb elektronických komunikací. ČTÚ
o těchto změnách detailně informoval v minulé Monitorovací zprávě, v kapitole 9. Změny
legislativní.
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7. Změny legislativní
V průběhu srpna 2013 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy,
které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo poštovních služeb.
8. Evropská unie
Studie „Europe Loves Wi-Fi“
Dne 1. srpna 2013 zveřejnila Evropská komise studii, z níž vyplývá, že v roce 2012 se
prostřednictvím Wi-Fi uskutečnilo 71 % bezdrátových přenosů dat na chytré telefony a tablety
a do roku 2015 by tento počet mohl stoupnout na 78 %. Studie doporučuje, aby byly
na podporu této stoupající poptávky v EU zpřístupněny další části spektra. Kombinované
využívání sítí Wi-Fi a jiných infrastruktur malých buněk může zmírnit vytížení sítí 3G/4G
a zároveň snižuje náklady operátorů i uživatelů.
Studie doporučuje:




globálně zpřístupnit pro Wi-Fi spektrum od 5 150 MHz do 5 925 MHz,
pokračovat ve zpřístupňování pásem 2,6 GHz a 3,5 GHz pro mobilní služby a zahájit
konzultace o budoucích možnostech licencování pásma 3,5 GHz a dalších
potenciálních licencovaných pásem pro mobilní služby a
snížit administrativní zátěž související se zaváděním služeb a sítí pro odvádění
datového provozu z mobilních sítí (off-loading) na veřejných místech.

Další zjištění, která studie přinesla:






Wi-Fi a malé buňky LTE se navzájem nenahrazují, ale spíše doplňují. Kombinace obou
technologií může pomoci maximalizovat využívání dostupného spektra a přitom snížit
náklady.
Způsob odlehčení provozu prostřednictvím Wi-Fi má potenciál v mnohem větší míře
umožnit nové využití spektra v dané zeměpisné oblasti.
Nová Wi-Fi zařízení nabídnou vyšší rychlosti přenosu díky využití širších kanálů
(80 MHz nebo 160 MHz).
Historicky složitý postup manuálního připojení k síti Wi-Fi, konkrétně proces
připojování a ověřování, bude do značné míry překonán automatickým ověřováním
při přístupu k sítím Wi-Fi.
Díky systémům, v nichž mohou jednotlivci sdílet své internetové připojení přes Wi-Fi,
a množství poskytovatelů Wi-Fi roamingu se veřejný přístup k Wi-Fi stává pro řadu
uživatelů pohodlnějším a dostupnějším.

Další informace
Dne 6. srpna 2013 zveřejnila Evropská komise informaci o porovnání cen telefonních
hovorů v rámci Evropské unie. Z této zprávy vyplývají velké rozdíly v cenách za stejnou službu
mezi sítěmi v různých státech EU. Česká republika je v porovnání cen telefonních hovorů
na 20. místě a cenově mírně nad průměrem EU. V září chce místopředsedkyně Evropské
komise odpovědná za „digitální agendu“ Neelie Kroes představit návrh další regulace
telekomunikací.
Dne 13. srpna 2013 Evropská komise zveřejnila výsledky celoevropského průzkumu
zaměřeného na elektronické komunikace v domácnostech. Cílem tohoto průzkumu je podpora
rozvoje politiky v oblasti elektronických komunikací prostřednictvím pravidelného
shromažďování údajů a trendů týkajících se postoje domácností a jednotlivců k poskytování
služeb elektronických komunikací.
Dne 29. srpna 2013 zahájila Evropská komise Veřejnou konzultaci týkající se pokynů
k doporučeným standardním licencím, datovým souborům a poplatkům za opakované použití
informací veřejného sektoru. Konzultace je otevřena do 22. listopadu 2013.
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9. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Ve dnech 22. – 31. července 2013 se v East London v Jihoafrické republice
uskutečnilo zasedání pracovní skupiny JTG 4-5-6-7 (Joint Task Group) k problematice
přípravy Světové radiokomunikační konference ITU (WRC-15) k bodu programu 1.1 (přidělení
pohyblivé službě v pásmu 700 MHz s účinností od roku 2015) a bodu programu 1.2
k identifikaci dodatečných pásem pro mobilní komunikace - IMT. V rámci jednání JTG 4-5-6-7
byly připraveny příslušné části Zprávy Conference Preparatory Meeting (CPM), návrh zprávy
ITU-R k problematice sdílení pohyblivé služby a radionavigace v pásmu 700 MHz, dokumenty
k problematice rozhlasové služby a reportážních aplikací SAP/SAB. Významným závěrem
studií ITU bylo stanovení spodní hranice pásma 700 MHz na hodnotu 694 MHz. Rozsáhlá
diskuse byla vedena k problematice návrhu pásma 1452–1492 MHz pro IMT
(tzv. Supplemental Downlink k podpoře vysokorychlostních komunikací) a koexistence IMT
v tomto pásmu s aplikacemi letecké telemetrie. Diskutována byla rovněž problematika možné
implementace systémů RLAN v celém pásmu 5 GHz v případě, že studie prokáží možnost
koexistence s ostatními radiokomunikačními službami. Jednání skupiny zahrnovalo také
problematiku koexistence systémů IMT s vědeckými službami a družicovými službami
v dodatečných pásmech pro IMT, navržených v současné době k provedení studií sdílení
a kompatibility. Tato nová témata mají v současné době statut pracovních dokumentů a budou
předmětem dalších projednání.
10. Digitalizace rozhlasového a televizního vysílání
Ke dni 5. srpna 2013 byly aktualizovány údaje o stavu pokrytí obyvatel České republiky
digitálním televizním signálem celoplošných vysílacích sítí 1, 2 a 4 a regionálních vysílacích
sítí 6, 7, 8, 9 a 13 (http://dtv.ctu.cz).
Ke dni 30. srpna 2013 byla pro celoplošnou vysílací síť 4 vydána individuální
oprávnění pro lokality Domažlice Čerchov 25, Vsetín Lysá Hora 46, Vyškov 46, Kutná Hora
rozhledna 44, Varnsdorf město 25, Náchod Dobrosov 44, Jeseník Zl. Chlum 44, Příbram
u hvězdárny 56 a Holoubkov 30. Individuální oprávnění byla též vydána pro regionální síť 7
v lokalitě Holoubkov 55 a pro regionální síť 14 v lokalitě J. Hradec Políkno 54.
Provoz těchto digitálních vysílačů bude zahájen v závislosti na realizačních plánech
příslušných operátorů a v návaznosti na jeho zahájení budou na stránkách ČTÚ aktualizovány
údaje o stavu pokrytí obyvatel televizním signálem.
Dne 7. srpna 2013 uveřejnil ČTÚ oznámení záměru zpřístupnit pásmo 174 – 230 MHz
pro digitální rozhlasové vysílání. Rádiové vlny v tomto pásmu se pro rozhlas vyznačují
výhodnými vlastnostmi šíření včetně prostupu budovami. Základní informace jsou uvedeny
v informačním dokumentu „Rádiové spektrum pro digitální rozhlasové vysílání v České
republice“ a v dokumentu „Základní principy výběrového řízení na udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací pro poskytování služby šíření
zemského digitálního rozhlasového vysílání a multimediálních aplikací“.
11. Správa rádiového spektra
Aukce kmitočtů
Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ na své elektronické úřední desce
a v Telekomunikačním věstníku plnou dokumentaci k výběrovému řízení za účelem udělení
práv k využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz,
1800 MHz a 2600 MHz. Úřad zveřejněním zahájil proces výběrového řízení. Dokumentace
k aukci je na elektronické úřední desce zveřejněna v českém a anglickém jazyce,
v Telekomunikačním věstníku pak v českém jazyce. Anglická jazyková verze má pouze
informativní charakter. Aukce se řídí českým právním řádem. Přihlášky do výběrového řízení
je možno podávat Úřadu za podmínek podle Vyhlášení výběrového řízení nejpozději
do 12.00 hodin dne 30. září 2013.
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Dne 7. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ návrh opatření obecné povahy, části plánu využití
rádiového spektra PV-P/21/XX.2013-YY pro kmitočtové pásmo 174 – 380 MHz. Připomínky
k návrhu, který byl zveřejněn v souvislosti se záměrem zpřístupnit pásmo 174 - 230 MHz
pro digitální rozhlasové vysílání je možno uplatnit do 20. září 2013.
12. Poštovní služby
V srpnu ČTÚ vydal jedno osvědčení potvrzující oprávnění k podnikání v oblasti
poštovních služeb. Aktuální seznam evidovaných provozovatelů poskytujících poštovní služby
nebo zajišťujících zahraniční poštovní služby je k dispozici na internetových stránkách ČTÚ
ve vyhledávací databázi.
V průběhu měsíce srpna nabyla právní moci dvě rozhodnutí o udělení pokuty
společnosti Česká pošta, s. p. (dále jen Česká pošta), proti kterým Česká pošta nepodala
rozklad. V obou případech se Česká pošta dopustila v roce 2012 správního deliktu podle
zákona o poštovních službách tím, že poštovní zásilky uložila u pošty, aniž by předtím
vykonala pokus o jejich dodání v místě bydliště adresáta. Pokuty ČTÚ udělil za pochybení
celkem u čtyř cenných balíků a dvou doporučených zásilek.
V monitorovací zprávě za měsíc červenec 2013 uvedl ČTÚ informaci, že prověřuje,
zda Česká pošta neporušila zákonnou povinnost13 oznámit zvýšení cen základních služeb
ve lhůtě alespoň 90 dnů přede dnem, od kterého hodlá zvýšit ceny těchto služeb. Toto zvýšení
cen Česká pošta uskutečnila od 1. srpna 2013. Na základě zjištěných skutečností zahájil ČTÚ
dne 6. srpna 2013 správní řízení s Českou poštou. Správního deliktu, podle ustanovení § 37a)
odst. 3 písm. d) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, se Česká pošta podle
předběžných závěrů ČTÚ dopustila tím, že tuto zákonnou povinnost12 nedodržela a zvýšení
cen základních poštovních služeb ČTÚ včas neoznámila. Za tento správní delikt je ČTÚ
oprávněn uložit České poště pokutu do výše 2 000 000 Kč14. O výsledku správního řízení
bude ČTÚ dále informovat.
K Projednání Radou ČTÚ dne 10. září 2013

13

Podle ustanovení § 33 odst. 9 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
14
Podle ustanovení § 37a odst. 4 písm. b) zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých
zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha 1 - Téma měsíce

Mezinárodní srovnání cen za mobilní služby provedené Strategy Analytics (Teligen)
ČTÚ v tématu za měsíc srpen uvádí mezinárodní srovnání cen podle spotřebních košů
od společnosti Strategy Analytics (Teligen), a to nejprve v meziročním srovnávání za květen
2012 a květen 2013. Dále pak, s ohledem na zavedení nových tarifů tuzemskými operátory
v první polovině roku 2013, které obsahují i větší podíl datových služeb (Internetu v mobilu),
uvádí ČTÚ i srovnání cen u spotřebních košů, které obsahují i datové služby (srovnávané
formou datového limitu). Vzhledem k tomu, že v průběhu předchozího roku změnil Teligen
koše obsahující i datové služby (došlo k navýšení datových limitů), nejsou výsledky za květen
2012 a květen 2013 srovnatelné. Z toho důvodu uvádí ČTÚ u těchto košů výsledky
mezičtvrtletní, a to za poslední dvě Teligenem srovnávaná období (únor 2013 a květen 2013).
Cílem mezinárodního srovnání a jeho vývoje v čase bylo především znázornit dopad
na (relativní) cenovou úroveň, ke kterému došlo po výrazné změně ve struktuře
maloobchodních služeb mobilních operátorů v první polovině roku 2013. Ve všech spotřebních
koších, měřeno nominálními směnnými kurzy, došlo v případě České republiky ke snížení cen,
které se následně projevilo i v lepším umístnění tuzemských tarifů v rámci skupiny
srovnávaných zemí (OECD). Výrazněji jsou tyto změny vidět především u košů s vyšším
objemem spotřeby15. Ve všech spotřebních koších16 se pozice České republiky pohybuje
na průměru srovnávaných zemí či v první (levnější) polovině těchto zemí. Měřeno kurzem
podle PPP jsou výsledky České republiky o několik pozic horší17. I zde se však relativní
postavení tarifů tuzemských operátorů zlepšilo. Celkově tak letošní změny ve struktuře
a parametrech maloobchodních služeb přinesly koncovým uživatelům jednoznačný přínos
v podobě nižších cen u všech srovnávaných spotřebních košů. Hodnoceno výhradně
pohledem na výsledky Teligenu tak Česká republika přestala být zemí s jedním z nejdražších
volání v rámci zemí OECD.18
Do mezinárodního srovnání jsou Teligenem zahrnovány ceny dvou největších
operátorů (podle počtu uživatelů), jejichž tržní podíl v dané zemi dosahuje alespoň 50 %,
z 34 členských zemí OECD. V cenovém srovnání tak nejsou zahrnuty Bulharsko, Kypr, Litva,
Lotyšsko, Malta a Rumunsko, kteří jsou členy EU, nejsou však členy OECD. Výsledky
pro jednotlivé spotřební koše představují nejnižší cenu (hodnotu koše) pro danou zemi
(respektive pro dané dva operátory a jejich srovnávané tarify pro firemní i nefiremní
zákazníky). Za Českou republiku jsou do srovnání zahrnuty tarify operátorů Telefónica Czech
Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s.
Následující grafy jsou uvedeny nejprve v cenách přepočtených nominálním měnovým
kurzem na USD bez zahrnutí PPP (parita kupní síly) a dále pak i v měně USD přepočtené
podle PPP. Tabulka č. 1 zobrazuje strukturu spotřebních košů využitých pro cenové srovnání
v grafech č. 1 – 24. Tyto spotřební koše zahrnují jak služby volání (v počtu minut), tak SMS
služby (v ks SMS).
Grafy č. 25 až 46 dále porovnávají ceny spotřebních košů, jejichž strukturu zobrazuje
tabulka č. 2. V těchto spotřebních koších jsou zahrnuty služby mobilního Internetu, měřené
velikostí datového limitu. I zde je srovnání provedeno nejprve přepočtem podle nominálních
měnových kurzů a následně přepočtem kurzem podle PPP (v obou případech na USD).
15

Například koše s 900 hovory a 350 SMS nebo s 900 hovory a 2 GB dat.
S výjimkou koše se 400 SMS.
17
Například v koších 30 hovorů a 100 MB dat, 100 hovorů a 500 MB dat a v koši 100 hovorů a 2 GB dat
je Česká republika ve všech případech shodně šestá nejdražší v rámci zemí OECD.
18
Je však třeba mít na paměti limity tohoto srovnání, dané například už samotným složením
spotřebních košů (teoreticky se i malou změnou v podobě spotřebních košů dá docílit znatelně
odlišných výsledků) či počtem srovnávaných operátorů (dva z každé země).
16
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Tabulka č. 1: Struktura spotřebních košů (hovory + SMS) pro meziroční srovnání za květen
2012/2013
30 hovorů + 100 SMS
100 hovorů + 140 SMS
300 hovorů + 225 SMS
900 hovorů + 350 SMS
40 hovorů pro předplacené karty + 60 SMS
400 SMS

Tabulka č. 2: Struktura spotřebních košů (hovory a data) pro porovnání za měsíce únor 2013
a květen 2013
30 hovorů + 100 SMS + 100 MB
100 hovorů + 140 SMS + 500 MB
100 hovorů + 140 SMS + 2 GB
300 hovorů + 225 SMS + 1 GB
900 hovorů + 350 SMS + 2 GB
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Grafy č. 1 a 2: Meziroční srovnání cen pro koš 30 hovorů za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)

18/42

Grafy č. 3 a 4: Meziroční srovnání cen pro koš 100 hovorů za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 5 a 6: Meziroční srovnání cen pro koš 300 hovorů za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 7 a 8: Meziroční srovnání cen pro koš 900 hovorů za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)

21/42

Grafy č. 9 a 10: Meziroční srovnání cen pro koš 40 hovorů z předplacených karet za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 11 a 12: Meziroční srovnání cen pro koš 400 SMS za měsíc květen 2012 a 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 13 a 14: Meziroční srovnání cen pro koš 30 hovorů za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 15 a 16: Meziroční srovnání cen pro koš 100 hovorů za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 17 a 18: Meziroční srovnání cen pro koš 300 hovorů za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 19 a 20: Meziroční srovnání cen pro koš 900 hovorů za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 21 a 22: Meziroční srovnání cen pro koš 40 hovorů z předplacených karet za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 23 a 24: Meziroční srovnání pro koš 400 SMS za květen 2012 a 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 25 a 26: Srovnání pro koš 30 hovorů + 100 MB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 27 a 28: Srovnání pro koš 100 hovorů + 500 MB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 29 a 30: Srovnání pro koš 100 hovorů + 2 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 31 a 32: Srovnání pro koš 300 hovorů + 1 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 33 a 34: Srovnání pro koš 900 hovorů + 2 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 bez PPP (hodnocení)
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Grafy č. 35 a 36: Srovnání pro koš 30 hovorů + 100 MB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 37 a 38: Srovnání pro koš 100 hovorů + 500 MB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 podle PPP (hodnocení)

36/42

Grafy č. 39 a 40: Srovnání pro koš 100 hovorů + 2 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 41 a 42: Srovnání pro koš 300 hovorů + 1 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 podle PPP (hodnocení)
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Grafy č. 43 a 44: Srovnání pro koš 900 hovorů + 2 GB během období tří měsíců za měsíc únor 2013 a květen 2013 podle PPP (hodnocení)
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Meziroční srovnání spotřebních košů za měsíce květen 2012 a květen 2013
Spotřební koš 30 hovorů podle měnových kurzů a podle PPP
U ceny spotřebního koše 30 hovorů přepočtené nominálním měnovým kurzem na USD
(grafy č. 1 a 2) se pozice České republiky zlepšila o osm příček (z 22. na 14. místo) a cena
spotřebního koše meziročně poklesla o 4 USD (z 16 USD na 12 USD). Při srovnání ceny koše
vyjádřené v USD podle PPP (grafy č. 13 až 14) došlo k poklesu hodnoty koše
o 3 USD (z 18 USD na 15 USD) a k posunu České republiky o čtyři pozice nahoru
(z 28. na 24. místo). V posledním porovnání má nejnižší hodnotu tarif O2 Start společnosti
Telefónica, se závazkem na 24 měsíců a s možností dokoupení balíčku 120 SMS. Před rokem
měl nejnižší cenu tarif pro podnikatele pod názvem Podnikatel Plus 250 se závazkem
na 24 měsíců ve variantě HIT společnosti T-Mobile.
Spotřební koš 100 hovorů podle měnových kurzů a podle PPP
U srovnání cen pro koš 100 hovorů (grafy č. 3 a 4) si Česká republika polepšila
o čtyři pozice (z 26. na 22. místo) a cena koše klesla o 8 USD (z 35 USD na 27 USD). Cena
spotřebního koše vyjádřená v USD podle PPP (grafy č. 15 až 16) během zkoumaného období
poklesla o 6 USD (ze 40 USD na 34 USD) a došlo ke zhoršení České republiky o jednu příčku
(z 30. na 31. místo). V rámci tohoto spotřebního koše se před rokem umístil tarif S námi 790
ve variantě HIT s 24 měsíčním závazkem u společnosti T-Mobile. U posledního srovnání se
nejlépe umístil tarif Free O2 se závazkem na 24 měsíců a s balíčkem 120 SMS společnosti
Telefónica.
Spotřební koš 300 hovorů podle měnových kurzů a podle PPP
Cena spotřebního koše 300 hovorů (grafy č. 5 a 6) se snížila z 82 USD na 38 USD
(tedy o necelých 54 %) a Česká republika si polepšila o 14 pozic (z 31. na 17. místo). Česká
republika se tak mezi evropskými státy posunula nad Lucembursko, Slovensko, Irsko,
Německo či Belgii. Po přepočtu ceny podle PPP (grafy č. 17 a 18), došlo k poklesu ceny koše
z 95 USD na 48 USD (tedy o necelých 50 %) a pozice České republiky se meziročně zlepšila
o šest příček (z 33. na 27. místo). V rámci tohoto koše se z nabídky operátorů umístil nejlépe
tarif S námi síť nesíť s balíčkem se 100 SMS se závazkem na 24 měsíců společnosti
T-Mobile. Před rokem se první umístil tarif Podnikatel plus 1100 ve variantě HIT se závazkem
na 24 měsíců u společnosti T-Mobile.
Spotřební koš 900 hovorů podle měnových kurzů a podle PPP
Nejvyšší pokles ceny tarifů je patrný u koše se spotřebou 900 hovorů (grafy č. 7 a 8),
kde cena přepočtená nominálním měnovým kurzem na USD klesla o více než 70 %, přesněji
z hodnoty 128 USD na 38 USD. Česká republika si tak polepšila o 16 pozic
(z 27. na 11. místo). Mezi evropskými státy Česká republika překonala např. Lucembursko,
Slovinsko, Slovensko, Dánsko, Německo nebo Irsko. Cena koše vyjádřená v USD podle PPP
(grafy č. 19 a 20) klesla o 67 % (přesněji o 100 USD) a pozice České republiky se tím
posunula o 10 příček (z 30. na 20. místo). U tohoto koše se za Českou republiku nejlépe
umístil tarif S námi síť nesíť se závazkem na 24 měsíců společnosti T-Mobile. Před rokem to
byl tarif pro podnikatele Business Max Nonstop na 24 měsíců a s balíčkem 200 SMS
společnosti Telefónica.
Spotřební koš 40 hovorů z předplacených karet podle měnových kurzů a podle PPP
Ze srovnání cen spotřebního koše o 40 hovorech pro předplacené karty (grafy č. 9
a 10), došlo k poklesu ceny o 10 USD (z 28 USD na 18 USD) a Česká republika se posunula
o sedm pozic nahoru (z 28. na 21. místo). Cena koše v USD podle PPP (grafy č. 21 a 22)
za zkoumané období klesla rovněž o 10 USD (z 33 USD na 23 USD) a Česká republika si
meziročně polepšila o šest míst (z 33. na 27. místo). Z předplacených karet se nejlépe
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umístila Twist karta s voláním do všech sítí za 2,50 Kč společnosti T-Mobile. Minulý rok se
umístil tarif Twist týden společnosti T-Mobile.
Spotřební koš 400 zpráv podle měnových kurzů a podle PPP
Ze srovnání ceny spotřebního koše se 400 SMS zprávami (grafy č. 11 a 12) došlo
k poklesu o 3 USD (z 25 USD na 22 USD) a Česká republika si pohoršila o tři příčky (klesla
z 27. na 30. místo). Srovnání ceny koše přepočtené podle PPP (grafy č. 23 a 24)
zaznamenalo meziročně nepatrné snížení o necelý 1 USD (z 29 USD na 28 USD) a zlepšení
pozice České republiky o dvě příčky (z 32. na 30. místo). Za poslední srovnání se nejlépe
umístil tarif Free O2 se závazkem na 24 měsíců a s balíčkem 120 SMS společnosti
Telefónica. Před rokem se umístil Podnikatel Plus 250 v HIT variantě s balíčkem 100 SMS
a závazkem na 24 měsíců společnosti T-Mobile.
Z výše uvedeného srovnání je nejvyšší pokles cen patrný u spotřebních košů s vyšší
měsíční spotřebou, to znamená u spotřebních košů pro 300 a 900 hovorů, kde zákazník
zaplatí o polovinu méně než v roce 2012.
Srovnání spotřebních košů obsahující Internet v mobilu za měsíce únor 2013 a květen
2013
Spotřební koš 30 hovorů + 100 MB podle měnových kurzů a podle PPP
Cena spotřebního koše 30 hovorů se 100 MB volných dat během tří měsíců klesla
o 4 USD (grafy č. 25 a 26) a pozice České republiky se posunula o tři místa nahoru
(z 24. na 21. místo). Cena koše podle PPP (grafy č. 35 a 36) klesla o 4 USD a pozice České
republiky se posunula o tři místa nahoru (z 32. místa na 29. místo). Za květen 2013 se
za Českou republiku umístil jako nejlevnější tarif O2 Start společnosti Telefónica s balíčkem
120 SMS a s volnými daty 150 MB Internetu v mobilu S. V únoru 2013 se nejlépe umístil tarif
Podnikatel Plus 250 HIT společnosti T-Mobile s balíčkem 100 SMS a 175 MB volnými daty.
Spotřební koš 100 hovorů + 500 MB podle měnových kurzů a podle PPP
U srovnání cen spotřebního koše se 100 hovory a 500 MB volných dat (grafy č. 27
a 28) došlo k poklesu hodnoty koše za Českou republiku o 11 USD a k jejímu posunu
o devět příček nahoru (z 30. místa na 21. místo). Česká republika si tímto polepšila
a ve srovnání s evropskými zeměmi se posunula nad Irsko, Německo, Maďarsko, Řecko
či Portugalsko. Cena koše vyjádřená podle PPP (grafy č. 37 a 38) klesla o 13 USD a pozice
České republiky se posunula o čtyři místa nahoru (z 33. místa na 29. místo). Nejlevnější tarif
mezi sledovanými operátory je od společnosti T-Mobile, a to tarif S námi v Síti +19 se
závazkem na 24 měsíců, s neomezenými SMS do sítě společnosti T-mobile a s 600 MB
volných dat. Jedna třetina z volných dat je součástí nabídky tarifu S námi v Síti + a zbytek si
zákazník může dokoupit jako datový balíček se 400 MB. V únoru 2013 se nejlépe umístil tarif
pro podnikatele společnosti Telefónica Smart Neon L s balíčkem 200 SMS a Internetem
v mobilu +20 M s 500 MB volných dat.
Spotřební koš 100 hovorů + 2 GB podle měnových kurzů a podle PPP
Hodnota koše mezi měsíci únor a květen 2013 klesla o 20 USD (grafy č. 29 a 30)
a pozice České republiky se zlepšila o devět příček (z 30. místa na 21. místo). Cena koše
vyjádřená v USD podle PPP (grafy č. 39 a 40) klesla o 24 USD a posunula tak Českou
republiku z poslední 34. pozice na 29. místo. V rámci tohoto koše se umístil tarif S námi
v síti +1 se závazkem na 24 měsíců od společnosti T-Mobile. Potřebná volná data si zákazník
dokoupí ve formě datového balíčku s 3 GB volných dat ke službě Internet v mobilu. Tarif
19
20

znaménko „+“ označuje v tarifu navíc Internet v mobilu s volnými daty 200 MB
znaménko „+“ označuje v tarifu neomezené SMS do sítě O2
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nabízí neomezené SMS do sítě společnosti T-mobile. V únoru 2013 se nejlépe umístil tarif
Přátelé 700 se 100 SMS a s 3 GB volných dat k Internetu v mobilu, rovněž od společnosti
T-Mobile.
Spotřební koš 300 hovorů + 1 GB podle měnových kurzů a podle PPP
U srovnání cen ke spotřebnímu koši 300 hovorů s 1 GB volných dat došlo za Českou
republiku k poklesu ceny koše o 40 USD (grafy č. 31 a 32) a Česká republika si tímto polepšila
o 18 pozic (z 29. na 11. místo). Mezi evropskými státy tak Česká republika překonala
například Slovensko, Slovinsko, Dánsko, Irsko či Belgii. Cena koše přepočtená podle PPP
(grafy č. 41 a 42) klesla během tří měsíců o 48 USD a pozice České republiky se posunula
z 31. místa na 22. místo. Za Českou republiku se nejlépe umístil tarif od společnosti T-Mobile,
a to S námi síť nesíť s volnými daty 1,5 GB a s neomezenými SMS do sítě společnosti
T-Mobile. V únoru 2013 se nejlépe umístil tarif Grand v síti s datovým limitem 1 GB
ke službě Internet v mobilu a neomezenými SMS do sítě společnosti T-Mobile.
Spotřební koš 900 hovorů + 2 GB podle měnových kurzů a podle PPP
Cena tohoto spotřebního koše s rozložením provozu 900 hovorů a 2 GB volných dat
klesla během tří měsíců o 67 USD (grafy č. 33 a 34). Pozice České republiky se tak posunula
o 18 míst nahoru (z 28. místa na 10. místo). Cena koše vyjádřená podle PPP (grafy č. 43
a 44) klesla o 81 USD a Česká republika se tak posunula z 30. pozice
na 18. místo. U tohoto spotřebního koše se nejlépe umístil tarif od společnosti T-Mobile,
a to S námi síť nesíť se závazkem na 24 měsíců, s neomezenými SMS do všech sítí,
se 1,5 GB volných dat a s možností dokoupení datového balíčku ke službě Internet v mobilu
s 1 GB volných dat. V únoru 2013 se umístil nejlépe tarif pro podnikatele Smart Neon XXL
s balíčkem 200 SMS a Internetem v mobilu + L s volnými daty 2 GB od společnosti Telefónica.
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