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Manažerské shrnutí 

ČTÚ vydal v průběhu října tři analýzy relevantních trhů formou opatření obecné 
povahy: 

– č. A/7/09.2009-11, trh č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých 
veřejných mobilních telefonních sítích“ ze dne 2. října, 

– č. A/2/10.2009-12, trh č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti 
v pevném místě“ ze dne 15. října, 

– č. A/3/10.2009-13, trh č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných 
telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ ze dne 15. října. 

Dne 5. října zahájil ČTÚ veřejnou konzultaci k návrhu opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/1/XX.2009-Y, trh č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.   

Dne 9. října se na ČTÚ uskutečnil workshop k analýze trhu č. 4 – „Velkoobchodní 
(fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění 
účastnického vedení) v pevném místě“. Akce se zúčastnili zástupci podnikatelů a asociací. 
Dne 30. října zveřejnil ČTÚ výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/4/XX.2009-Y, trh č. 4. Ve stejný den rovněž zveřejnil sdělení o výsledku 
veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy analýza trhu č. A/6/XX.2009-Y, trh č. 6 – 
„Velkoobchodní koncové segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou 
k zajištění pronajaté nebo vyhrazené kapacity“.  

Dne 1. října zahájil ČTÚ správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci neplnění 
podmínek opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické 
a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a související náklady 
pro vyúčtování ceny mezi podnikateli v této souvislosti. 

Dne 2. října proběhlo na ČTÚ jednání se zástupci Evropské komise v rámci přípravy 
15. implementační zprávy. Projednány byly obecné informace o vývoji trhu elektronických 
komunikací, dále postup prací na analýzách relevantních trhů, cenová regulace, 
roaming, aktuálním stav digitalizace a rozsah a způsob financování univerzální služby.  

Dne 23. října se na ČTÚ uskutečnil workshop k projednání připomínek ke 
konzultaci návrhu opatření obecné povahy č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 
2200–2700 MHz. Během veřejné konzultace ČTÚ obdržel k návrhu připomínky, které 
směřovaly zejména k úpravě navrhovaného počtu práv k využívání rádiových kmitočtů. 

Dne 26. října byly v Bruselu přijaty Radou EU dva ze tří legislativních návrhů, tvořící 
tzv. telekomunikační balíček. Vznikl nový evropský úřad BEREC (Body of European 
Regulators of Electronic Communications), který bude usilovat o sjednocení regulace 
telekomunikací v rámci EU, a dále byla přijata tzv. směrnice o právech uživatelů v odvětví 
elektronických komunikací. 

Dne 31. října došlo k ukončení analogového vysílání z vysílače Praha-Cukrák, který 
pokrývá část Prahy a Středočeského kraje. V Praze byl tímto dokončen přechod  zemského 
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analogového televizního vysílání na digitální vysílání. Informace o aktuálním stavu pokrytí 
zemským analogovým a digitálním vysílání lze nalézt na informačních webových stránkách 
ČTÚ http://dtv.ctu.cz . 

1. Vývoj trhů  

Služby poskytované prostřednictvím pevných sítí 
Dodatkem č. 3 k ceníku O2 Hlasové služby a dalších služeb elektronických 

komunikací, platném od 1. října 2009, uvedla Telefónica O2 ceny, které zákazník zaplatí po 
vyčerpání 100 volných minut poskytovaných v rámci tarifu „O2 Volání Zahraničí“. Např. při 
volání do zemí sousedících s ČR zaplatí zákazník po vyčerpání volných minut za každou 
započatou minutu volání 5,24 Kč; při volání do USA nebo Velké Británie zaplatí 5,71 Kč a při 
volání z mobilních sítí do vybraných zemí (např. Německo, Rakousko, Slovensko), Velká 
Británie) 11,31 Kč.   

Dále došlo k upravení podmínky pro volání z volací karty O2 Telekonto, a to tak, že 
bezplatná volání obsažená v tarifu „O2 Volání Nonstop“ lze využít i pro volání z mobilních 
sítí do vybraných zemí prostřednictvím volací karty O2 Telekonto. 

Společnost Telefónica O2 nabízela každému účastníkovi, který si v období od 1. –
 31. října 2009 nově zřídil službu „O2 Internetové připojení“ se závazkem na 24 měsíců, 
slevu ze standardního měsíčního paušálu po dobu prvních 12 měsíců. V tomto období je pro 
službu „O2 Internet“ uplatněna cena 500,- Kč (namísto ceníkové ceny 750,- Kč), „O2 Internet 
Plus“  750,- Kč (namísto 900,- Kč) a „O2 Internet Pro“ 900,- Kč (namísto 1 050,- Kč). Od 
třináctého měsíce platí standardní ceníkové ceny. 

V rámci akviziční nabídky „Dny pohádkových cen“ od 13. – 26. října 2009 nabízela 
společnost Telefónica O2 všem novým účastníkům služby „O2 Internet“ se závazkem na 
12 měsíců zvýhodněnou měsíční cenu ve výši 600,- Kč po dobu prvních 12 měsíců. Od 
třináctého měsíce platí standardní ceníková cena (750,- Kč). 

Společnost České Radiokomunikace nabízela do konce října novým zákazníkům 
služby „Premium ADSL“ 50 % slevu z měsíční ceny na dva měsíce, dále set-top-box pro 
příjem digitálního signálu za 1,- Kč a ADSL modem za 99,- Kč nebo WiFi modem za 499,- 
Kč. 

Do konce října byla platná akviziční nabídka společnosti UPC k internetovým tarifům 
o rychlostech 10, 30, 50 a 100 Mbit/s. Noví zákazníci mohli u tarifů o rychlosti 10 a 30 Mbit/s 
získat 50 % slevu z měsíční ceny tarifu po dobu prvních 6 měsíců. U tarifů o rychlosti 
50 a 100 Mbit/s se 50% sleva vztahuje na dobu prvních 4 měsíců. Dále mohli zákazníci 
získat zapůjčení modemu zdarma, instalaci za 1,- Kč a cenu za připojení za 250,- Kč (pro 
zákazníky platící přes SIPO byla cena za připojení 1,- Kč). Nabídka platila při objednání 
prostřednictvím webových stránek společnosti UPC. 

 
Mobilní služby 
 

Společnost Telefónica O2 začala nabízet od 15. října novou službu „O2 Navzájem“, 
která umožňuje za měsíční paušál volání ve skupině až sedmi čísel v síti O2 bez zpoplatnění 
jednotlivých volání. Služba je poskytována jak pro zákazníky s předplacenou kartou, tak pro 
tarifní zákazníky. Měsíční paušál za využívání služby je 200,- Kč, avšak v případě, že si 
zákazník aktivuje službu do konce roku 2009, získává v rámci promo nabídky 
padesátiprocentní slevu na první tři měsíce. Pro zákazníky ve skupině, kteří mají společné 
vyúčtování se zakladatelem, je měsíční paušál ve výši 100,- Kč. Pro zákazníka, který u této 
společnosti využívá službu „O2 Internet“ nebo „O2 TV“, je tato služba poskytována zdarma. 
Službu lze také využít ve variantě „Start“, která nabízí vzájemné volání ve skupině až sedmi 
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mobilních čísel O2 za zvýhodněnou cenu 2,50 Kč za minutu volání za měsíční paušál 50,- 
Kč. Tato cena je stejná pro všechna volání v rámci skupiny.  

 
Společnost dále nabízí zákazníkům, kteří v době od 16. listopadu do 31. prosince 

2009 přejdou se svým číslem od jiného operátora ke společnosti Telefónica O2, se 
závazkem 24 měsíců,  získat 30% slevu z pravidelné měsíční ceny jakéhokoliv tarifu z řady 
O2 NEON či tarifu „O2 [:kůl:]” po celou dobu závazku.   

 
Společnost Telefónica O2 plánuje dle své nové strategie představené 1. října 2009 

výrazné zvýšení výnosů ze služeb poskytovaných v oblasti zdravotnictví. Firma očekává v 
horizontu několika let růst trhu využívání zdravotní a asistenční služby na bázi moderních 
technologií (e-Health). 

Společnosti Telefónica O2 a T-Mobile představily nový etický kodex pro prodej po 
telefonu, který stanovuje pravidla pro prodej produktů po telefonu, definuje etický 
a profesionální přístup prodejce ve vztahu ke spotřebitelům. Např. vymezuje čas, kdy může 
být voláno, povinnost identifikace prodejce, způsob podání stížnosti a uvádí i způsob, jak 
musí být vedena komunikace s volaným. 
 

Od 1. října nabyly účinnosti nové Všeobecné podmínky společnosti T-Mobile. Mezi 
hlavní změny patří změna formulace smluvních pokut za předčasné ukončení účastnické 
smlouvy a nová úprava doručování či zvýšení odpovědnosti T-Mobile za způsobenou škodu. 

 
Firma T-Mobile rovněž spustila od 1. října pro své inzerenty nabídku „mobilní 

reklamy“.  Operátor nabízí inzerentům rozeslání jejich reklamy formou krátké textové nebo 
obrazové zprávy na mobilní telefony svých klientů za cenu od 2,50 do 7,- Kč za zprávu. 

  Společnost Vodafone od října zvýšila cenu za volání na čísla 1180 a 1181, na 
kterých je poskytována informační služba společností Telefónica O2 z 11,31 Kč/min na 
27,37 Kč/min. Ke zvýšení ceny na 27,37 Kč/min došlo i u volání na asistenční služby 
poskytované společností T-Mobile (číslo 1183). 

Firma Vodafone rovněž koncem října oznámila rozšíření exkluzivní spolupráce 
s Českými drahami (dále jen „ČD“) v rámci programu „ČD Bonus“, když zvýšila počet svých 
partnerských prodejních míst ve stanicích ČD na téměř 900. Vodafone zároveň připravil 
zvýhodnění pro držitele elektronické In-karty ČD. Např. při zakoupení jakéhokoliv hlasového 
tarifu „Nabito“ lze získat se slevou mobilní telefony Nokia 3603, Samsung Star S5230 
a Nokia 1661. 

 
Společnost MATERNA Communications začala od 1. října poskytovat novou službu 

„SMS parkovné“, která umožňuje řidičům placení parkovného prostřednictvím mobilního 
telefonu. Předpokladem pro použití výše uvedené služby je mobilní telefon s povolenou 
službou „Premium SMS“. Novou službu je možno využívat zatím v Jaroměři, společnost však 
plánuje zavedení systému i do dalších měst. 

Firma SMART Comp. a.s. začala nabízet od 1. října  nové NETBOX balíčky (ve 
variantách „Easy“, „Opti“ a „Maxi“) s triple play službami. Ceny balíčků se pohybují od 599,- 
do 999,- Kč (včetně DPH). 

Téma měsíce – Druhé kolo analýz relevantních trhů 

Na počátku roku 2008 (dne 20. února 2008) bylo opatřením obecné povahy 
OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, 
včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly,  transponováno do národního práva nové 
Doporučení Evropské komise o relevantních trzích určených pro regulaci ex ante v sektoru 
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elektronických komunikací. Doporučení znamenalo snížení počtu trhů vhodných pro regulaci 
ex ante z 18 na 7 (z toho 6 velkoobchodních trhů a 1 maloobchodní trh). Jako první analýzu 
ve druhém kole vydal ČTÚ v říjnu 2008 analýzu trhu č. 5 – „Velkoobchodní širokopásmový 
přístup v sítích elektronických komunikací“. Dále v průběhu října t.r. ČTÚ dokončil  analýzy 
tří relevantních trhů a vydal příslušná opatření obecné povahy.  

Relevantní trh č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti 
v pevném místě“ 

 
ČTÚ vydal dne 16. října 2009 v částce 18 Telekomunikačního věstníku analýzu 

relevantního trhu č. 2 – „Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“. 
(V prvním kole provádění analýz se jednalo o relevantní trh č. 8).  

 
ČTÚ podrobil trh nové analýze po uplynutí maximální lhůty stanovené zákonem, tj. po 

třech letech od vydání Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/8/03.2006-16, trh č. 8 – 
„Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“, které nabylo účinnosti 
dne 12. dubna 2006. 

 
Oproti analýze trhu z prvního kola byla do věcného vymezení trhu zahrnuta veřejně 

dostupná telefonní služba poskytovaná prostřednictvím technologie VoIP. Dále je zde 
jednoznačně specifikováno, že součástí trhu je rovněž veřejně dostupná telefonní 
služba poskytovaná v pevném místě prostřednictvím mobilní sítě. 

 
ČTÚ zjistil, že na relevantním trhu č. 2 působilo v analyzovaném období 24 subjektů. 

Na základě analýzy jejich tržních podílů a dalších kritérií pak ČTÚ konstatoval, že na 
relevantním trhu působí podnik s významnou tržní silou – Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

 
ČTÚ navrhl v analýze výše uvedenému podniku stejný rozsah nápravných opatření 

jako v prvním kole, tj. povinnosti: 
 

– průhlednosti podle § 82 zákona o elektronických komunikacích (dále v kapitole Téma 
měsíce jen „ZEK“), zejména 

1. uveřejnit referenční nabídku přístupu (včetně popisu příslušných služeb, smluvních 
podmínek a cen), 

2. uveřejnit referenční nabídku propojení (včetně popisu příslušných služeb, smluvních 
podmínek a cen), 

3. zveřejňovat informace týkající se přístupu k síti (včetně účetních informací, smluvních 
podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen), 

4. zveřejňovat informace týkající se propojení sítí (včetně účetních informací, smluvních 
podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen); 

– nediskriminace podle § 81 ZEK, zejména 
1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele, 
2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve 

stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní, 
3. podnik s významnou tržní silou musí nabídnout odpovídající velkoobchodní službu 

nebo produkt formou přístupu pro každou službu nebo produkt, který nabízí na 
maloobchodní úrovni; 

– oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 ZEK tak, aby 
1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo prokazatelné, že 

nedochází k neodůvodněnému křížovému financování, 
2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby; 

– přístupu k prostředkům a sdílení kapacit podle § 84 ZEK, zejména 
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1. povinnost propojovat sítě nebo síťová zařízení, 
2. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání 

a přístup k jeho specifickým síťovým prvkům,  
3. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání 

a přístup k jeho přiřazeným prostředkům; 
 

– související s regulací cen podle § 56 a 57 ZEK.  
 
ČTÚ neobdržel ve veřejné konzultaci k návrhu analýzy žádnou zásadní připomínku, 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a Evropská komise poté akceptovaly návrh analýzy 
bez připomínek. 

 
Po nabytí účinnosti analýzy ČTÚ zahájil správní řízení, jejichž výsledkem bude 

stanovení společnosti Telefónica O2 podnikem s významnou tržní silou a uložení povinností 
v navrženém rozsahu. 

 
Relevantní trh č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných 

telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ 
 
ČTÚ dále vydal dne 16. října 2009 v částce 18 Telekomunikačního věstníku analýzu 

relevantního trhu č. 3 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních 
sítích poskytovaných v pevném místě“. (V prvním kole analýz se jednalo o relevantní trh      
č. 9). 

 
ČTÚ podrobil trh nové analýze po uplynutí maximální lhůty stanovené zákonem, tj. po 

třech letech od vydání Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/9/04.2006-19, trh č. 9 – 
„Původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě“, které nabylo účinnosti 
dne 24. dubna 2006. 

 
Vzhledem k tomu, že relevantní trhy č. 2 a 3 jsou související, došlo k identické změně 

věcného vymezení jako u trhu č. 2, tj. do věcného vymezení trhu byla zahrnuta veřejně 
dostupná telefonní služba poskytovaná prostřednictvím technologie VoIP. Dále je zde 
jednoznačně specifikováno, že součástí trhu je rovněž veřejně dostupná telefonní 
služba poskytovaná v pevném místě prostřednictvím mobilní sítě. Nárůst počtu podniků 
s významnou tržní silou na tomto relevantním trhu oproti předchozí analýze je způsoben 
zahrnutím veřejně dostupné telefonní služby poskytované prostřednictvím technologie VoIP 
do věcného vymezení trhu. 

 
V době vydání analýzy relevantního trhu na výše uvedeném relevantním trhu 

působilo 24 subjektů: BT Limited, organizační složka, CASABLANCA INT s.r.o., 
COPROSYS a.s., ČD-Telematika a.s., České Radiokomunikace a.s., Český bezdrát s.r.o., 
ČEZ ICT Services, a. s., Dial Telecom, a.s., Faster CZ, spol. s r.o., GTS NOVERA s.r.o., ha-
vel internet s.r.o., Kabelová televize Třinec, spol. s r.o., MaRcom-Eko, spol. s r.o., MATTES 
AD, spol. s r.o., MAXPROGRES, s.r.o., MobilKom, a.s., Michal Najman, Telefónica O2 
Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., T-Systems Czech Republic a.s., Unient 
Communications, a.s., UPC Česká republika, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. 
a VOLNÝ, a.s.  

 
Vzhledem k charakteru terminačního trhu byl každý podnikatel působící na 

analyzovaném trhu stanoven jako podnik s významnou tržní silou, nicméně rozsah 
navrhovaných nápravných opatření odpovídá jejich postavení na analyzovaném trhu. 
 

V závěrech k analýze trhu ČTÚ konstatuje, že trh není efektivně konkurenčním 
trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a v přiměřeném časovém 
období nesměřuje k rozvoji efektivní konkurence. Pozice podniků s významnou tržní silou na 
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analyzovaném trhu je natolik silná, že nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství v oblasti hospodářské soutěže (regulace ex-post) nepostačují k řešení daného 
problému, a proto je pro fungování trhu nezbytné předem stanovit některé podmínky pro 
jejich podnikání. Stanovené podmínky podnikání musí být přiměřené zjištěnému podílu 
těchto poskytovatelů na celkové terminaci v pevných sítích a existujícím rozdílům ve 
vyhodnocených kritériích pro uplatnění významné tržní síly, tj. mezi společností Telefónica 
O2 a ostatními poskytovateli služeb na tomto trhu. Stanovení shodných nápravných opatření 
by proto znamenalo nepřiměřenou regulační zátěž pro alternativní ostatní poskytovatele 
služeb. 

 
Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. navrhl ČTÚ uložit stejný rozsah 

nápravných opatření jako v prvním kole, tj. povinnosti: 
– průhlednosti podle § 82 ZEK, zejména 

1. uveřejnit referenční nabídku propojení pro službu ukončení volání (včetně popisu 
příslušných služeb, smluvních podmínek a cen), 

2. uveřejnit informace týkající se propojení sítí pro službu ukončení volání (včetně 
účetních informací, smluvních podmínek, technických specifikací, síťových 
charakteristik a cen); 

– nediskriminace podle § 81 ZEK, zejména 
1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele, 
2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve 

stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní; 

– oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 ZEK tak, aby 
1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo prokazatelné, že 

nedochází k neodůvodněnému křížovému financování, 
2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby; 

– přístupu ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 ZEK, 
zejména 

1. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na propojení sítí nebo 
síťových zařízení pro službu ukončení volání, 

2. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání 
a přístup k jeho přiřazeným prostředkům pro službu ukončení volání,  

3. ČTÚ stanoví pro službu ukončení volání k těmto povinnostem technické, provozní 
a další podmínky zajišťující spravedlnost, proporcionalitu a včasnost; 
 

– související s regulací cen podle § 56 a 57 ZEK.  
 
Ostatním subjektům na relevantním trhu č. 3 navrhl ČTÚ uložit následující nápravná 

opatření: 

– průhlednosti podle § 82 ZEK, zejména 
uveřejnit informace týkající se propojení sítí pro službu ukončení volání (včetně účetních 
informací, smluvních podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen); 

– nediskriminace podle § 81 ZEK, zejména 
1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele, 
2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve 

stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní. 
 

Evropská komise ve svém vyjádření ze dne 11. září 2009 vznesla připomínky 
k nápravným opatřením. Vyzvala ČTÚ, aby uložil  povinnost nákladové orientace cen na trhu 
(dle Doporučení Komise o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích) 
a současně povinnost efektivního přístupu i alternativním operátorům.  
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Podle názoru ČTÚ však rozsah nápravných (regulačních) opatření ukládaných 

jednotlivým operátorům poskytujícím službu ukončení volání (terminace) ve veřejné telefonní 
síti v pevném místě musí být přiměřený stavu zjištěnému analýzou trhu a postavení 
jednotlivých podnikatelů na posuzovaném trhu. Proto ČTÚ předpokládá uložení povinností 
SMP podnikům v původně navrženém rozsahu. 

  
Po nabytí účinnosti analýzy ČTÚ zahájil správní řízení, jejichž výsledkem bude 

stanovení všech výše uvedených subjektů podniky s významnou tržní silou a uložení 
navržených povinností. 

 
Relevantní trh č. 7 – „Ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých 

veřejných mobilních telefonních sítích“ 
 
ČTÚ vydal dne 2. října 2009 v částce 17 Telekomunikačního věstníku analýzu 

relevantního trhu č. 7 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních 
telefonních sítích“. (V prvním kole analýz se jednalo o relevantní trh č. 16.) 

 
ČTÚ podrobil trh nové analýze po uplynutí maximální lhůty stanovené zákonem, tj. po 

třech letech od vydání Opatření obecné povahy analýza trhu č. A/16/04.2006-20, trh č. 16 – 
„Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích“, které 
nabylo účinnosti dne 24. dubna 2006. 

 
Věcné vymezení trhu nebylo oproti předchozí analýze tohoto trhu změněno, pouze 

bylo podrobněji specifikováno tak, aby nedocházelo k různým interpretacím s nimiž se ČTÚ 
v průběhu účinnosti minulé analýzy setkával. Věcné vymezení je v souladu s platným 
Doporučením Komise o relevantních trzích. Od ukončení předchozí analýzy trhu vstoupil na 
trh nový subjekt – společnost MobilKom, a.s. 

ČTÚ při definování relevantního trhu a následné analýze vycházel ze skutečnosti, že 
na mobilním trhu  působí čtyři podnikatelské subjekty, které provozují veřejné mobilní sítě – 
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Vodafone 
Czech Republic a.s. a MobilKom, a.s. 

V závěrech k analýze trhu ČTÚ konstatuje, že trh není efektivně konkurenčním 
trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a v přiměřeném časovém 
období nesměřuje k rozvoji efektivní konkurence. Pozice podniků s významnou tržní silou na 
analyzovaném trhu je natolik silná, že nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva 
Společenství v oblasti hospodářské soutěže (regulace ex-post) nepostačují k řešení daného 
problému, a proto je pro fungování trhu nezbytné předem stanovit některé podmínky pro 
jejich podnikání. Stanovené podmínky podnikání musí být přiměřené zjištěnému podílu 
těchto poskytovatelů na celkové terminaci v mobilních sítích a existujícím rozdílům ve 
vyhodnocených kritériích pro uplatnění významné tržní síly mezi společností MobilKom 
a ostatními poskytovateli služeb na tomto trhu, a proto by stanovení shodných nápravných 
opatření znamenalo nepřiměřenou regulační zátěž pro tuto společnost. 

ČTÚ proto navrhl uložit podnikům s významnou tržní silou  T-Mobile Czech Republic 
a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., a Vodafone Czech Republic a.s.  podle 
jednotlivých písmen § 51 odst. 3 ZEK a souvisejících opatření obecné povahy následující 
povinnosti: 

– průhlednosti podle § 82 ZEK, zejména 
1. uveřejnit referenční nabídku propojení pro službu ukončení volání (včetně popisu 

příslušných služeb, smluvních podmínek a cen), 
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2. uveřejnit informace týkající se propojení sítí pro službu ukončení volání (včetně 
účetních informací, smluvních podmínek, technických specifikací, síťových 
charakteristik a cen); 

– nediskriminace podle § 81 ZEK, zejména 
1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele, 
2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek a ve 

stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní; 

– oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86 ZEK tak, aby 
1. při určování cen na maloobchodní i velkoobchodní úrovni bylo prokazatelné, že 

nedochází k neodůvodněnému křížovému financování, 
2. byly k dispozici podklady pro ověření nákladů a výnosů za jednotlivé služby; 

– přístupu ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 ZEK, 
zejména 

1. povinnost propojovat sítě nebo síťová zařízení, 
2. povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele využívání a přístup 

k jeho přiřazeným prostředkům pro službu ukončení volání; 
 

– související s regulací cen podle § 56 a 57 ZEK. 
 
Společnosti MobilKom, a.s. ČTÚ navrhl uložit povinnosti:  

– průhlednosti podle § 82 ZEK, zejména 
uveřejnit informace týkající se propojení sítí pro službu ukončení volání (včetně účetních 
informací, smluvních podmínek, technických specifikací, síťových charakteristik a cen); 

 

– nediskriminace podle § 81 ZEK, zejména 
1. uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných okolností pro ostatní podnikatele, 
2. poskytovat ostatním podnikatelům služby a informace za stejných podmínek 

a ve stejné kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní. 
 

Evropská komise ve svém vyjádření ze dne 11. září 2009 vznesla připomínky 
směřující k uložení symetrické regulace všem SMP podnikům a současně vyzvala ČTÚ 
k přehodnocení navržené metody stanovení cen.  

ČTÚ však zachoval rozsah navržených nápravných opatření tak, aby byla přiměřená 
stavu zjištěnému analýzou trhu a postavení jednotlivých podnikatelů na posuzovaném trhu. 

Při stanovení cenové regulace ČTÚ hodlá stanovit s účinností od 1. července 2010 
další novou cenu tak, aby byly v maximálně možné míře zohledněny principy Doporučení 
Evropské komise č. 2009/396/ES o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních 
sítích.  

Po nabytí účinnosti analýzy ČTÚ zahájil správní řízení, jejichž výsledkem bude 
stanovení všech výše uvedených subjektů podniky s významnou tržní silou a uložení 
navržených povinností. 

2. Regulační opatření 

Analýzy trhů č. 2, 3 a 7 a související správní řízení – viz Téma měsíce.  

Dne 5. října zahájil ČTÚ veřejnou konzultaci k návrhu opatření obecné povahy 
analýza trhu č. A/1/XX.2009-Y, trhu č. 1 – „Přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě“.  
Návrh analýzy byl dopracován na základě připomínek podnikatelů a asociací z wokshopu, 
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který proběhl na ČTÚ dne 2. září. Připomínky k dopracovanému návrhu analýzy lze uplatnit 
do 1 měsíce ode dne zveřejnění výzvy k uplatnění připomínek k návrhu výše uvedené 
analýzy“. 

Dne 9. října proběhl na ČTÚ workshop k analýze trhu č. 4 – „Velkoobchodní (fyzický) 
přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického 
vedení) v pevném místě“. Na základě závěrů z jednání workshopu došlo k úpravě formulací 
v textu návrhu analýzy. Poté zveřejnil ČTÚ dne 30. října na diskusním místě výzvu 
k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/4/XX.2009-Y. 

Dne 31. října ČTÚ zveřejnil rovněž sdělení o výsledku veřejné konzultace návrhu 
opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/6/XX.2009-Y, trh č. 6 − „Velkoobchodní koncové 
segmenty pronajatých okruhů bez ohledu na technologii použitou k zajištění pronajaté nebo 
vyhrazené kapacity“. Ve stanovené lhůtě uplatnily připomínky k návrhu analýzy společnosti 
Telefónica O2 a GTS Novera. Výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek 
jsou zveřejněny na  diskusním místě ČTÚ. 

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v říjnu 2009 
V říjnu 2009 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

zahájeno žádné řízení.  

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v říjnu 2009 
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

70 465/2009-
603 
(89 533/2008-
606/XIV.) 

T-Mobile Czech 
Republic a.s. 

Vodafone Czech 
Republic a.s. 

Spor o zaplacení ceny za službu 
přenesení telefonního čísla za 
období od 15. 1. 2006 do 30. 4. 
2008 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací správnímu orgánu 
I. stupně k novému projednání) 

4. Univerzální služba 

ČTÚ pokračoval ve správních řízeních ve věci stanovení výše platby na účet 
univerzální služby za část roku 2006, kdy byla univerzální služba poskytována podle dříve 
platného zákona o telekomunikacích. Na základě nově zjištěných skutečností ČTÚ 
přepočetl výši podílů, poté seznámil všechny plátce s výsledky výpočtu a vyzval je 
k vyjádření se před vydáním rozhodnutím.  

 
Rozhodnutí Rady ČTÚ čj. 63 541/2009-603, kterým bylo vráceno k novému 

projednání rozhodnutí o výši čistých nákladů za rok 2007, nabylo dne 6. října 2009 právní 
moci. ČTÚ shromažďuje další důkazy ve správním řízení a připravuje nový návrh 
rozhodnutí.  

 
ČTÚ vydal dne 16. října 2009 Opatření obecné povahy č. OOP/17/10.2009-14, 

kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování služeb uvedených v § 49 odst. 5 
zákona za rok 2007. Na základě tohoto opatření budou stanoveny platby na účet univerzální 
služby za rok 2007. Uvedené opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 31. října 2009 
a bylo uveřejněno v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku. 
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ČTÚ pokračoval v ověřování požadavků na úhradu ztráty z poskytování zvláštních 
cen podle § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích za rok 2008. ČTÚ kontroluje 
u všech dílčích položek vyúčtování, zda zvláštní slevy byly poskytnuty pouze osobám, jejichž 
nárok vyplývá ze zákona o elektronických komunikacích.  

Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech univerzální služby 

Ve sledovaném období byly ČTÚ doručeny dva rozsudky Městského soudu v Praze   
(sp.zn. 8 Ca 242/2007-50 ze dne 30. září 2009 a 8 Ca 243/2007-50 ze dne 30. září 2009) 
týkající se přezkumu ve věcech univerzální služby, a to na základě žalob spol. T-Mobile 
Czech Republic a.s. proti rozhodnutím ČTÚ ve věcech tzv. sporného účastenství 
přispěvatelů na účet univerzální služby v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty. V obou 
případech byla zrušena rozhodnutí ČTÚ, kterými bylo stanoveno, že spol. T-Mobile Czech 
Republic a.s. „není“ účastníkem řízení ve věci ověření ztráty z poskytování služby v letech 
2002 a 2003. V souladu se závazným právním názorem soudu v uvedených rozsudcích je 
proto ČTÚ povinen změnit rozhodnutí o účastenství tak, že spol. T-Mobile Czech Republic 
a.s. „je“ účastníkem obou zmíněných řízení ve věci „ověření“. 

 V této souvislosti je dále nutno uvést, že v souladu s názorem Nejvyššího správního 
soudu v rozsudku 3 As 3/2009-152 ze dne 12. srpna 2009 (informace o tomto rozsudku byla 
uveřejněna v minulé monitorovací zprávě), a tedy i v souladu s výše uvedenými rozsudky ve 
věci „účastenství“, byla rozhodnutím předsedy Rady ČTÚ ve sledovaném období zrušena 
„rozhodnutí ve věci ověření výše prokazatelné ztráty za roky 2002, 2003 a 2004“ a věc byla 
vrácena správnímu orgánu I. stupně k novému projednání a rozhodnutí. Důvodem byla 
nezákonnost těchto rozhodnutí, jež odvolací správní orgán shledal právě v tom, že 
předmětná řízení ve věci „ověření“ nebyla vedena se všemi ČTÚ známými účastníky, tj. se 
všemi držiteli telekomunikační licence v předmětných obdobích jako přispěvateli na účet 
univerzální služby. Správní orgán I. stupně proto nové projednání věci povede za účasti 
všech známých účastníků – přispěvatelů na účet univerzální služby. 
 

Na základě uvedených soudních rozhodnutí ČTÚ přistoupí k novému projednání 
prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby za dotčené roky s tím, že správní orgán 
I. stupně toto nové projednání věci povede za účasti všech známých účastníků – 
přispěvatelů na účet univerzální služby. 

 5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu měsíce října ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:  

- kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/03.2007-5 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování stanic bezdrátových místních 
informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. V obcích  Železný Brod, 
Předklášteří, Leskovec nad Moravicí bylo zjištěno nedodržení podmínek všeobecného 
oprávnění, které spočívalo v překročení maximální přípustné hodnoty vyzářeného 
výkonu a v některých případech byl zjištěn nesoulad zeměpisných souřadnic 
a nadmořské výšky stanoviště s údaji oznámenými ČTÚ nebo provozování stanice na 
jiném kmitočtu, než byl oznámen v evidenčním listu. Provozovatelům BMIS byly 
následně zaslány výzvy k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona 
o elektronických komunikacích, 

- kontrola využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění. V předchozím období bylo 
zjištěno v souvislosti se šetřením rušení příjmu satelitní televize UPC Direct neoprávněné 
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využívání kmitočtu v pásmu 11 GHz v Ústí nad Labem. V následně zahájeném řízení 
byla účastníku řízení správním rozhodnutím uložena pokuta, 

- kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pozemní pohyblivé služby. V Krupce na Teplicku a v Liberci byly zjištěny případy 
porušení podmínek pro udávání volacích značek, v Liberci navíc docházelo k překročení 
přípustné hodnoty vyzářeného výkonu. V Litoměřicích byl zjištěn nesoulad skutečných 
souřadnic stanoviště se souřadnicemi uvedenými v oprávnění. Následně byly držitelům 
oprávnění zaslány výzvy k odstranění zjištěných nedostatků podle § 114 zákona 
o elektronických komunikacích, 

- spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrole u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. V rámci kontrolní činnosti byl  
v Turnově a v Železném Brodu zjištěn prodej rádiově řízených modelů aut pracujících 
v pásmech 45 MHz a 49 MHz (mohou způsobovat rušení vysílání 1. TV kanálu),  a dále 
prodej bezdrátových zvonků využívajících kmitočty v pásmu 250 až 350 MHz (mohou 
způsobovat rušení zařízení pracujících na kmitočtech vyhrazených pro Armádu České 
republiky). Zjištěné závady řeší ve své kompetenci ČOI, 

- doměření pokrytí signálem DVB-T sítí č. 1, 2 a 3. Měření bylo provedeno na výškových 
objektech ve vybraných městech (Chomutov, Jirkov, Holoubkov, Domažlice, Nejdek) se 
zaměřením na kvalitu televizního příjmu z vysílačů Krašov, Klínovec, Chomutov a Ústí 
nad Labem, 

- průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel na testovacích pracovištích ČTÚ. Kontrolou nebyly zjištěny případy 
využívání čísel v rozporu s oprávněním k využívání čísel. 

V návaznosti na provedené šetření ve věci obtěžujících volání s komerčním sdělením 
bylo dne 30. října 2009 vydáno ve správním řízení rozhodnutí o uložení pokuty společnosti 
Telefónica O2. Rozhodnutí nenabylo právní moci. 
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6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 
Městský soud v Praze rozsudkem sp.zn. 8 Ca 242/2007-50 ze dne 30. září 2009 

zrušil rozhodnutí ČTÚ ve věci tzv. sporného účastenství spol. T-Mobile Czech Republic a.s. 
v řízení o ověření výše prokazatelné ztráty za rok 2002 a vyslovil závazný právní názor, že 
tato společnost je účastníkem předmětného řízení ve věci „ověření“. Shodně rozhodl 
uvedený soud rovněž rozsudkem sp.zn. 8 Ca 243/2007-50 ze dne 30. září 2009, který se 
týkal téhož žalobce, téže věci, pouze se lišil obdobím – vztahoval se k účastenství v řízení 
ve věci ověření výše prokazatelné ztráty za rok 2003. 

V obou případech v podrobnostech viz kap. č. 4. 

7. Asociace 

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) přijala na svém 
jednání 1. října 2009 dalšího člena – společnost MobilKom.  
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8. Spotřebitelské otázky 

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace 

V průběhu měsíce října ČTÚ zahájil 9 390 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. V porovnání se stejným obdobím předchozího roku stoupl 
počet zahájených správních řízení přibližně trojnásobně. Bylo vydáno 5 661 rozhodnutí ve 
věci, z toho 5 619 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby). 

9. Změny legislativní 

V průběhu října 2009 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní 
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo 
poštovních služeb. 

10. Evropská unie 

Dne 1. října 2009 uvedl ve svém prohlášení advokát poradce Evropského soudního 
dvora, že Evropská unie může stanovit maximální cenu, kterou by měli lidé platit za volání 
a přijímání hovorů v zahraničí. Kvůli stanovení maximální výše poplatků za roaming se 
předtím obrátily na Evropský soudní dvůr prostřednictvím britského advokáta společnosti 
Vodafone, Telefónica, T-Mobile a Orange. 

Ve dnech 5. – 8. října 2009 se v Bonnu konalo 33. zasedání Skupiny pro zajištění 
administrativní spolupráce při implementaci směrnice R&TTE (ADCO), která je poradním 
orgánem TCAM pro účely implementace směrnice č. 1999/5/EC o rádiových 
a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody a dále na 
jednání Sub ADCO-RTTE k 3. celoevropské dozorové kampani.  
 

Dne 8. října  2009 se v Lucernu konalo Generální shromáždění Skupiny nezávislých 
regulátorů (IRG). Projednány byly interní otázky IRG, zejména zřízení Úřadu evropských 
regulačních orgánů pro elektronické komunikace (BEREC), který nahradí Skupinu 
evropských regulátorů (ERG), jeho nové úkoly a povinnosti. Přeměna ERG na BEREC bude 
mít dvě fáze, z nichž jedna již probíhá. Je to přípravná fáze před nabytím účinnosti 
revidovaných směrnic a nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení BEREC 
a Kanceláře BEREC. Druhá fáze bude probíhat od nabytí účinnosti směrnic a nařízení až do 
úplného zprovoznění BEREC. Bezprostředně poté proběhlo ve dnech 8. a 9. října 2009 
plenární zasedání ERG. Byl projednáván především dokument NGA a budoucí tarifní 
mechanismus v sítích typu NGA, průběh revize regulačního rámce za švédského 
předsednictví a příprava na zřízení BEREC a Kanceláře BEREC. 
 

Ve dnech 13. a 14. října 2009 se konala v Bruselu druhá výroční konference NGT 09 
na téma vytváření podmínek (prostředí) pro investice do NGA sítí, kterou organizovalo 
Forum Europe pod záštitou Evropské komise (EK). Původně avizovaný workshop na den 
12. října 2009 se nekonal. Konference byla navštívena zástupci řady národních regulačních 
úřadů (NRA), vedoucími a řadovými pracovníky Evropské komise a delegáty z řad operátorů 
a firem, jejichž činnost souvisí s trhem elektronických komunikací. ČTÚ se zúčastnil 
konference již podruhé – zatímco konference v roce 2008 probíhala v duchu velmi silného 
odporu k první verzi doporučení Evropské komise k regulaci NGA sítí, tato druhá konference 
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se zabývala upravenou verzí tohoto doporučení předloženého k veřejné konzultaci, přičemž 
ani tato verze nebyla přijímána bez kritiky. 

 
 Dne 14. října 2009 se v Bruselu uskutečnilo 36. zasedání COCOM. Hlavním 
projednávaným bodem zasedání bylo zavedení dodatečných vyhrazených čísel počínajících 
číselným rozsahem „116“, informace o výsledcích veřejné konzultace k návrhu doporučení 
Komise k NGA, zpráva o broadbandových datech k červenci 2009, návrh doporučení 
Komise o mobilní komunikaci na palubách lodí, aktualizovaný přehled průběhu notifikací 
podle článku 7 Rámcové směrnice a informace o průběhu revize regulačního rámce. 
 
 Dne 16. října 2009 se uskutečnila první schůzka implementačního týmu, který byl 
ustanoven Generálním shromážděním IRG za účelem přípravy a realizace přechodu ERG 
na BEREC a zahájení činnosti Kanceláře BEREC. Zajištění hladkého počátku fungování 
BEREC se stalo velmi aktuální otázkou, jelikož nařízení Rady EU a Evropského parlamentu, 
kterým se BEREC zřizuje, již bylo schváleno. 
 

Dne 20. října 2009 byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny dva nové 
dokumenty, které umožňují telefonům 3G používat kmitočtové pásmo GSM. Jedná se 
o Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze dne 16. září 2009, kterou se 
mění směrnice Rady 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované 
zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních 
komunikačních systémů ve Společenství a o Rozhodnutí Komise 2009/766/ES ze dne 
16. října 2009 o harmonizaci kmitočtových pásem 900 MHz a 1800 MHz pro zemské 
systémy schopné poskytovat celoevropské služby elektronických komunikací ve 
Společenství. Nová opatření EU posílí hospodářskou soutěž na evropském trhu 
s telekomunikačními službami a operátorům usnadní poskytovat po celé Evropě vedle 
dnešních služeb GSM i rychlejší služby, jako je např. mobilní internet. Podpoří rovněž 
zavedení bezdrátových širokopásmových služeb, jež jsou jednou z hnacích sil 
hospodářského oživení. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0025:0027:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:274:0032:0035:CS:PDF
  
 Dne 26. října 2009 schválila Rada EU pozměňovací návrhy Evropského parlamentu 
ke Směrnici o právech občanů (tj. směrnici, kterou se mění směrnice č. 2002/22/ES 
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací 
a směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací) a k Nařízení o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů 
v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Kanceláře. Tímto krokem byly oba 
legislativní návrhy přijaty v druhém čtení a po provedení nezbytných administrativních kroků 
budou uveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. 
 
 Poslední část tzv. telekomunikačního balíčku, Směrnice o lepší regulaci, nebyla 
v druhém čtení schválena. Smírčí výbor, coby další stupeň legislativního procesu, zasedne 
4. listopadu 2009. 

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Rada ITU 
 

Ve dnech 20. – 30. října 2009 proběhlo v Ženevě zasedání Rady ITU (ITU Council). 
Na zasedání byly projednány záležitosti fungování Unie, koordinace pracovních 
a administrativních postupů, naplňování Ústavy a Úmluvy ITU, plnění závěrů přijatých 
Konferencí vládních zmocněnců (PP) a dalších orgánů ITU (shromáždění WTSA, fórum 
WTPF, konference WRC). Předložena byla zpráva o hospodaření ITU za rok 2008 a byl 
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schválen návrh rozpočtu na období 2010–2011. Projednány byly rovněž podmínky účasti 
sektorových členů a asociací v ITU a organizační záležitosti, související s přípravou 
konferencí Světové konference pro rozvoj telekomunikací WTDC-10, Konference vládních 
zmocněnců PP-10 a Světové radiokomunikační konference WRC–12. 

 
 
Sektor radiokomunikací (ITU-R) 
 

Ve dnech 24. – 25. září 2009 proběhlo v Ženevě plenární zasedání studijní skupiny 
ITU-R  SG 1 ke správě spektra. Zasedání navázalo na blok předcházejících jednání tří 
pracovních skupin, které připravily k projednání dokumenty k problematice zařízení krátkého 
dosahu SRD, rádiové identifikace RFID, k definicím softwarového (SDR) a kognitivního 
(CRS) rádia, k metodice posuzování vyzařování při použití systémů komunikace po 
energetických vedeních PLT a další materiály k naplňování bodů programu zasedání pro 
přípravu Světové radiokomunikační konference (CPM/WRC) a přiřazených studijních otázek. 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Pracovní skupina pro číslování a adresování (WG NNA) 

Ve dnech 29. září – 1. října 2009 se v norském Kristiansandu konalo 14. zasedání 
pracovní skupiny WG NNA Výboru pro elektronické komunikace ECC. Jednání skupiny bylo 
zaměřeno zejména na řešení aktuálních témat souvisejících s číslováním a adresováním 
v sítích elektronických komunikací, projednalo návrh Rozhodnutí ECC o využití číslovacího 
prostoru 116 pro textové zprávy služeb s přidanou sociální hodnotou po uskutečněné 
veřejné konzultaci, přijalo Zprávu ECC č. 133 ke zvýšení spolehlivosti identifikace volající 
linky a originace, zabývalo se revizí věcně příslušných harmonizačních dokumentů a navrhlo 
zrušení neaktuálního Doporučení ECTRA/REC(01)03.  

Pracovní skupina pro rádiové kmitočty (WG FM) 

Ve dnech 5. – 9. října 2009 se v Kyjevě uskutečnilo 67. zasedání pracovní skupiny 
WG FM, zabývající se ve Výboru pro elektronické komunikace (ECC) otázkami správy 
spektra. Skupina projednala návrh Zpráv CEPT zpracovávaných na základě mandátů 
Evropské komise, návrhy nových harmonizačních dokumentů (Rozhodnutí a Doporučení 
ECC) a revizi stávajících dokumentů. Byly projednány závěry jednotlivých projektových týmů 
v oblasti monitorování rádiového spektra, regulatorních podmínek provozování 
ultraširokopásmových zařízení, prostředků komunikace při přírodních katastrofách, systémů 
družicové komunikace s pozemskými komponenty, vyhledávacích zařízení s jednosměrnou 
družicovou komunikací, použitím opakovačů GPS, záležitostí námořní komunikace aj.  

Pracovní skupina pro přípravu WRC-12 (CPG) 

Ve dnech 14. – 16. října 2009 se v Athénách uskutečnilo 4. zasedání pracovní 
skupiny pro přípravu Světové radiokomunikační konference. Skupina CPG zajišťuje 
koordinaci přípravy členských správ na Světovou radiokomunikační konferenci WRC-12. 
Zasedání projednalo závěry jednotlivých projektových týmů a přijalo návrhy pozičních 
dokumentů k jednotlivým bodům programu konference a prvotní návrhy společných 
evropských stanovisek (ECP – European Common Proposal). V rámci plenárního zasedání 
byly představeny výsledky dosavadní přípravné činnosti dalších regionálních uskupení – 
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CITEL (organizace amerických států), APT (organizace zemí asijsko-pacifické oblasti), RCC 
(organizace zemí bývalého SSSR), Arab Group (organizace skupiny arabských zemí) a ATU 
(organizace skupiny afrických zemí). CPG plní současně roli regionálního uskupení 
evropských zemí a její koordinační činnost je přínosem k prosazování společných zájmů 
evropských zemí jak během přípravy, tak v průběhu Světové konference. 

Výbor pro elektronické komunikace (ECC) 

Ve dnech 26. – 30. října 2009 se konalo ve Skopje 24. zasedání Výboru pro 
elektronické komunikace (ECC). Výbor projednal a přijal konečná znění šesti Zpráv CEPT, 
které prošly veřejnými konzultacemi. Zprávy CEPT č. 30 až č. 36 byly zpracovány na 
základě mandátů Evropské komise a zabývají se technickými otázkami spojenými s využitím 
spektra uvolněného přechodem na zemské digitální televizní vysílání, podmínkami užití 
ultraširokopásmových zařízení (UWB), zařízení krátkého dosahu (SRD) a vozidlových radarů 
(SRR). Další tři zprávy z dosud probíhajících prací byly přijaty jako průběžné. Přijato bylo pět 
nových Rozhodnutí ECC, jeden návrh Doporučení ECC byl uvolněn k veřejné konzultaci. 
Zasedání se zabývalo pracovním programem, úpravami Jednacích pravidel, Pracovních 
metod a přípravou strategického plánu ECC, otázkami spolupráce s mezinárodními 
organizacemi, dohodami o spolupráci, koordinací prací v podřízených pracovních skupinách 
a v Úřadu pro elektronické komunikace (ECO).  

12. Nové technologie a služby 

Společnost Microsoft představila na počátku října 2009 řešení pro integraci datových 
schránek do svých aplikací, které by mělo zajistit podnikatelům výrazné zjednodušení práce 
s datovými schránkami a přispět k efektivní komunikaci firem s veřejnou správou. Zatímco 
velké společnosti mohou přistoupit k softwarovému řešení POSTREGISTR.CZ, pro malé 
společnosti je určen bezplatný doplněk pro Microsoft Office Outlook, který umožňuje práci 
s datovou schránkou na principu běžné práce s doručenou a odeslanou elektronickou 
poštou. 

Společnost Telefónica O2 představila v první polovině října službu O2 Enterprise 
Security, která představuje nové řešení pro bezpečné elektronické transakce založené na 
použití SIM karet, které obsahují aplikaci E-služby chráněnou heslem. Služba je určena 
firemním zákazníkům, kteří mohou s jejím využitím zabezpečit své produkty pro koncové 
uživatele a chránit jejich data před zneužitím. Telefónica O2 dosud využívala službu pouze 
pro své interní potřeby a nyní ji začala poprvé nabízet třetím stranám. 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) schválila nový technologický standard G.hn 
pro vyspělé síťové systémy do domácností. Zařízení odpovídající standardu G.hn budou 
schopna pracovat s objemným multimediálním obsahem při rychlostech až do 1 Gbit/s přes 
koaxiální kabely a běžné telefonní a elektrické linky. 

Společnost OPTOKON na konci října oznámila, že ve spolupráci s firmou iWebs 
z Jihlavy dokončila ve Znojmě instalaci pasivní optické sítě FTTH-PON. Uvedený projekt 
mapuje každého koncového uživatele optickým kabelem, připojeným přímo do domu. 
U uživatele končí přípojka optickou koncovou jednotkou, která pro něj zajišťuje triple-play 
služby (vysokorychlostní přenos dat, internetovou telefonii a internetový přenos televizního 
signálu).  
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13. Digitalizace RTV 

 
Dne 30. září došlo k očekávanému ukončení zemského analogového televizního 

vysílání v územní oblasti Plzeň. K tomuto termínu byl ukončen provoz vysílačů velkého 
výkonu programu ČT1 – Plzeň 31, Plzeň město 24, Cheb 53, Jáchymov 38, programu Prima 
– Plzeň město 51, Jáchymov 55, Mariánské Lázně Dyleň 60, programu Nova – Plzeň 10. 
Současně byl ukončen provoz analogového vysílání řady navazujících vysílačů malého 
výkonu programů ČT1, ČT2 a Prima. Provoz těchto analogových vysílačů byl ukončen 
především v lokalitách, kde na základě výsledků měření provedených ČTÚ a ČRa bylo 
indikováno dostatečné zásobení obyvatel digitálním vysíláním z dominantních vysílačů, 
případně v oblastech, kde již byly zprovozněny digitální dokrývače šířící příslušné programy.  

 
Oproti harmonogramu stanovenému v Technickém plánu přechodu nebylo ukončeno 

analogové vysílání programu Nova na stanovištích vysílačů Cheb 26 a Domažlice 24. 
K tomuto rozhodnutí vedla příslušného provozovatele vysílání skutečnost, že především 
v oblasti Karlovarska je nezbytné realizovat minimálně tři digitální dokrývače pro zajištění 
rozsahu pokrytí adekvátního analogovému pokrytí programem Nova. 
 

V souladu se stanoveným harmonogramem bylo ke dni 31. října 2009 ukončeno 
zemské analogové vysílání v územní oblasti Praha programu ČT1  vysílačů Praha Cukrák 
26, Votice 30, programu ČT2 Votice 56, Příbram 29, programu Nova Praha Cukrák 1 
a programu Prima Praha Cukrák 7. Dále bylo ukončeno analogové vysílání některých 
vysílačů malého výkonu např. v Benešově (ČT1, ČT2, Nova), Srbsku (ČT1, ČT2, Nova, 
Prima), Karlštejně (Nova), Petrov (ČT1) a analogové vysílání programu Prima bylo ukončeno 
v Ratajích, Nespekách, Městečku a Vlašimi. ČTÚ nezaznamenal ke dni 2. listopadu 2009 
žádnou negativní reakci.    

14. Správa rádiového spektra 

Dne 2. října 2009 byla ukončena veřejná konzultace k návrhu opatření obecné 
povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/14/XX.2009-YY pro kmitočtové pásmo 
2200–2700 MHz. Během veřejné konzultace ČTÚ obdržel k návrhu připomínky, které 
směřovaly zejména k úpravě navrhovaného počtu práv k využívání rádiových kmitočtů. 
K projednání zaslaných připomínek ČTÚ svolal dne 23. října 2009 pracovní jednání za 
přítomnosti zástupců připomínkujících subjektů a dalších organizací a asociací. V současné 
době probíhá vyhodnocení a vypořádání obdržených připomínek. 

Rada ČTÚ schválila dne 13. října všeobecné oprávnění č. VO-R/23/10.2009-16 
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74–76 
GHz a 84–86 GHz. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného oprávnění, které nahrazuje 
dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/23/04.2008-4, je implementace revidovaného 
doporučení Evropského výboru pro komunikace ECC/REC/(05)07 z ledna 2009, v němž jsou 
oproti původnímu znění významné změny, umožňující provozovat zařízení na větší 
vzdálenosti a s vyšší přenosovou rychlostí a dále flexibilně využívat libovolné kmitočty 
a šířky kanálů v daném pásmu. Všeobecné oprávnění bylo zveřejněno 16. října 2009 
v částce 18/2009 Telekomunikačního věstníku a nabývá účinnosti 1. listopadu 2009. 

 
Dne 16. října byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření 

obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/11/XX.2009-YY 
k provozování zařízení neveřejné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby pro účely železniční 
dopravy v pásmech 150 MHz a 450 MHz. Důvodem pro vydání tohoto všeobecného 
oprávnění, které nahradí dosavadní všeobecné oprávnění č. VO-R/11/07.2005-21, je 
implementace části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/1/10.2009-15 pro kmitočtové 
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pásmo 146–174 MHz a části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/15/02.2009-4 pro 
kmitočtové pásmo 380–470 MHz, v nichž se mění podmínky využívání kmitočtů pro účely 
železniční dopravy s ohledem na potřeby kmitočtového plánování, mezinárodní koordinace 
a potřebami necivilního využití pásma. 

Plán využití rádiového spektra  

Dne 5. října 2009 byla prodloužena lhůta pro podávání vyjádření k návrhům opatření 
obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/10/XX.2009-YY pro kmitočtové 
pásmo 470–960 MHz a části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/12/XX.2009-YY 
pro kmitočtové pásmo 1700–1900 MHz. Lhůta byla prodloužena do 30. října 2009, důvodem 
prodloužení bylo pozdější přijetí harmonizačních dokumentů Evropské komise týkajících se 
užití pásem 900 MHz a 1800 MHz, které jsou těmito opatřeními zaváděny tj. Rozhodnutí 
Evropské komise 2009/667/ES a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES ze 
dne 16. října 2009. 

15. Poštovní služby  

ČTÚ na základě vyhodnocení výsledků dohledu na plnění povinností České pošty 
vyplývajících z vydané poštovní licence zveřejnil dne 30. října na svých webových stránkách 
Zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2008. 

 
 
Projednáno Radou ČTÚ dne 10. listopadu 2009. 
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