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Manažerské shrnutí 

Dne 25. února 2008 ČTÚ zveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku 
opatření obecné povahy OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru 
elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Tímto bylo do 
národního práva převedeno nové Doporučení Evropské komise o relevantních trzích 
určených pro ex ante regulaci. 

V průběhu února ČTÚ dokončil přípravu návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví 
technický plán přechodu (dále jen TTP) na digitální televizní vysílání. Provedl vypořádání 
připomínek dotčených subjektů a upravenou verzi návrhu předložil na začátku března 
Ministerstvu průmyslu a obchodu k zajištění dalšího legislativního procesu. 

Ve dnech 27. února a 3. března 2008 proběhl na ČTÚ workshop k analýze trhu č. 5 
– velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Workshopu se 
zúčastnili zástupci podnikatelů, asociací a Ministerstva obchodu a průmyslu. Analýza bude 
dopracována s ohledem na výsledky diskuse. 

ČTÚ zahájil dne 14. února správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny 
rozhodnutí o ceně na relevantním trhu č. 11 – „Velkoobchodní plný přístup k účastnickému 
kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku 
účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických 
komunikací“.  

Ministerstvo obrany si vybralo nové poskytovatele telekomunikačních služeb. Za 
hlasové, datové a satelitní služby zaplatí během čtyř let téměř miliardu korun. Zástupci 
ministerstva obrany podepsali rámcovou smlouvu na dodávky služeb elektronických 
komunikací se třemi účastníky tendru, jejichž nabídky vybrala počátkem ledna zvláštní 
meziresortní komise. Na poskytování hlasových a datových služeb by se měly podílet 
společnosti Teléfonica O2 a společně pak GTS Novera, Vegacom a T-Systems Czech 
Republic. Satelitní služby bude zajišťovat společnost INTV. Vítězné firmy zajistí armádě 
hlasové služby veřejné telefonní sítě, pronájem analogových i digitálních okruhů, služby 
datových sítí včetně internetu a pronájem optických vláken na čtyři roky od jara 2008. 

1. Vývoj trhů 

Dne 8. února 2008 uzavřela společnost UPC Česká republika smlouvu o koupi 
majoritního podílu ve společnosti Kabelová televize Karviná, a.s. (dále jen KTK). KTK se tak 
stává součástí nadnárodní holdingové společnosti Liberty Global Inc., která provozuje 
televizní a hlasové služby a přístup k internetu pro cca 13 milionů zákazníků v 17 zemích 
světa. 

Společnost Telefónica O2 vydala s účinností od 1. února 2008 Dodatek č. 5 k ceníku 
služeb elektronických komunikací – Hlasové služby. Dochází ke sjednocení doby silného 
a slabého provozu u volání z veřejných telefonních automatů a veřejných telefonních 
hovoren pro místní a dálkový telefonní styk. Časový interval tarifních impulzů je 300 sekund. 
Dosud byl časový interval tarifních impulzů 600 sekund v době mimo špičku. Dále dochází 
rovněž ke sjednocení doby provozu u automaticky uskutečněných volání z VTA a VTH do 
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ostatních sítí a u volání k dalším službám (např. informační služby, Modrá linka apod.). 
U cen za mezinárodní volání z VTA a VTH se mění perioda tarifních impulsů ze 40 sekund 
na 30 sekund. 

S dodatkem č. 5 je zavedena nová ceníková položka za službu veřejných telefonních 
automatů O2 Placená podpora pro přístupové číslo 14141. Cena této služby je 6,- Kč s DPH 
za minutu. 

Od 1. února 2008 přestávají být nově zřizovány služby Memobox Virtual a Memobox 
Fax. 

Společnost T-Mobile začala od 4. února 2008 poskytovat pro své zákazníky 
s kreditními tarify dva balíčky – Kredit Pevná+ a Kredit Víkend+, každý z balíčků za měsíční 
paušál 79,- Kč. Tyto balíčky byly až doposud poskytovány pouze pro zákazníky s minutovými 
tarify. V případě Kredit Pevná+ zákazník může volat do pevné sítě za pouhých 0,50 Kč/min, 
a to kdykoliv. U balíčku Kredit Víkend+ je umožněno volat do sítě T-Mobile o víkendu 
a státních svátcích také za 0,50 Kč/min. Novou službou je pak SMS Víkend+, určená pro 
zákazníky s minutovým i kreditním tarifem, která přináší 1000 volných víkendových SMS do 
sítě T-Mobile za měsíc.  

Pro zákazníky s předplacenými kartami pak přišla společnost T-Mobile s novým 
tarifem Twist Maxi, který je určen pro zákazníky, kteří během 30 dnů dobijí svůj kredit 
nejméně v hodnotě 600,- Kč. Ti mají následně levnější volání (3,90 Kč/min) i poslání SMS 
(1,90 Kč).  

Novou službou je i možnost zaplatit regulační poplatek u lékaře ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze pomocí SMS ve stanoveném tvaru. Potvrzující zprávou o platbě 
se pacient prokáže v ordinaci.  

Společnost Vodafone přišla v únoru s novým datovým tarifem Připojení na stálo, 
který nabízí neomezené stahování dat za měsíční paušál 650,- Kč. Zákazníci, kteří si ho 
aktivují, ho mohou využívat až měsíc zdarma.  

Od února společnosti T-Mobile i Vodafone rozšířily počet zemí, ze kterých lze pro 
roamingové volání využít tzv. eurotarif, tj. výhodné ceny pro roamingové volání v rámci EU 
a EHP, o další tří státy – Island, Lichtenštejnsko a Norsko.  

Společnost Telefónica O2 přišla s nabídkou Volání den co den zdarma pro volání na 
všechna mobilní čísla v síti společnosti a pevné linky, a to až po dobu jednoho roku pro 
stávající zákazníky, kteří uzavřou do 31. března 2008 novou smlouvu na dva roky. Pro nové 
zákazníky může nabídka na bezplatné volání platit až osmnáct měsíců. Nabídku je možné 
získat spolu se všemi aktuálně nabízenými standardními tarify i tarify Simple.  

V případě, že si zákazník objedná do 31. března 2008 některý z aktuálně nabízených 
standardních tarifů nebo tarifů Simple prostřednictvím e-shopu společnosti, má možnost 
získat navíc ke zvolenému tarifu další volné minuty. V případě uzavření smlouvy na 6 měsíců 
(u tarifu Pohoda Simple na 12 měsíců) získá 15 volných minut po dobu 3 měsíců, při 
uzavření smlouvy na 2 roky pak 30 volných minut po dobu 6 měsíců. 

Společnost Telefónica O2 poskytuje všem novým zákazníkům, kteří si v období od 
1. února 2008 do 31. května 2008 objednají jednu ze služeb O2 Internet ADSL 2048 a O2 
Internet ADSL 4096 se závazkem na 12 měsíců, snížení pravidelné měsíční ceny o 50 % po 
dobu prvních 6 měsíců.  
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Společnost Telefónica O2 přestala s účinností od 1. února 2008 nabízet svou službu 
O2 Internet ADSL Start, kterou do své nabídky zařadila před osmi měsíci, tedy 1. června 
2007. Zpoplatnění služby (rychlost 2 Mbit/s) bylo kombinací měsíčního paušálu (179,- Kč) 
a ceny za minutu připojení k síti Internet (1,- Kč) nad rámec 120 volných minut. Současným 
uživatelům zůstává služba zachována.  

Všichni noví zákazníci, kteří v období od 15. února 2008 do 31. března 2008 podepíší 
se společností GTS Novera smlouvu se závazkem na 18 měsíců na jednu ze služeb 
internetového připojení Novera DSL Fun (poskytovanou o rychlostech 2 – 8 Mbit/s 
a s datovými limity) nebo Novera DSL Office (rovněž poskytovanou o rychlostech 2 – 8 
Mbit/s, bez datových limitů), obdrží zřízení služby za 1,19 Kč a stejnou částku je bude stát 
i nový modem. 

Až do 29. února 2008 byla prodloužena společností České Radiokomunikace jejich 
nabídka pro nové zákazníky služby Premium ADSL. Nabídka zahrnovala zřízení služby 
zdarma, 25 % slevu z pravidelné měsíční ceny po dobu prvních 4 měsíců, zvýhodněný 
odkup modemu (za 595,- Kč) a dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč. 

Společnost UPC Česká republika zařadila od 13. února 2008 do své nabídky 
digitálního televizního vysílání šíření dvou televizních programů ve vysokém rozlišení 
HDTV (High Definition Television), a to National Geographic HD a Voom HD. Programy jsou 
vysílány v angličtině se stereofonním zvukovým doprovodem a systémem Dolby Digital. Oba 
programy jsou součástí základní nabídky STANDARD a automaticky jsou zahrnuty i ve vyšší 
nabídce SUPREME. Sledovat je lze pouze pomocí HD boxu, který společnost pronajímá za 
příplatek 150,- Kč měsíčně ke zvolené službě digitální kabelové televize.  

Česká satelitní platforma CS Link oznámila dosažení počtu 400 000 aktivních 
účastníků digitálního satelitního televizního vysílání. Paket CS Link se vysílá na satelitech 
ASTRA 3A a ASTRA 1E na pozici 23,5° východně a nabídka obsahuje celkem 25 televizních 
a 11 rozhlasových programů. V základní nabídce jsou všechny české celoplošné 
veřejnoprávní a komerční televizní programy, rozšířená nabídka obsahuje i další placené 
programy. Příjem programů paketu CS Link umožňují dekódovací karty společností Gital 
a Trade & Technology. 

Společnost TELEKO zahájila 22. února 2008 v Plzni experimentální rozhlasové 
digitální vysílání programů Českého rozhlasu v systému DAB a DAB+. Vysílání probíhá 
na kanálech v pásmu VKV 12B/100 W a pásmu L LG/25W s programy Rádio Wave (datový 
tok 192 kbit/s) a ČRo Plzeň (192 kbit/s) v systému DAB a Rádio Česko (40 kbit/s), Český 
rozhlas Leonardo (56 kbit/s) a Český rozhlas D-Dur (64 kbit/s) v systému DAB+. 3. března 
2008 se k experimentálnímu vysílání přidalo i rádio Proglas (192 kbit/s). Vysílání probíhá 
v obou pásmech paralelně. K příjmu rozhlasového vysílání v systému DAB jsou nutné 
speciální přijímače. 

Společnost Telefónica O2 zveřejnila výsledky svého hospodaření za rok 2007. 
Konsolidované výnosy (výnosy z podnikání a opakující se výnosy) dosáhly v roce 2007 výše 
63 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 2,8 %. Čistý zisk se zvýšil o 29,5 % na 
10,4 miliard korun.  

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu vzrostly v roce 2007 meziročně 
o 4,4 % na 32,6 miliard korun. Výnosy z hlasových služeb (stálé ceny, hovorné a ceny za 
propojení) vzrostly meziročně celkem o 4,9 % na 24,3 miliard korun. Počet mobilních 
účastníků stoupl ke konci roku 2007 meziročně o 5,4 % na 5 126 tisíc, z toho počet tarifních 
účastníků stoupl o 19,7 % na 2 244 tisíc. Podíl tarifních účastníků na celkovém počtu dosáhl 
na konci roku 2007 úrovně 43,8 % ve srovnání s 38,5 % na konci roku 2006. Hodnota 
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ukazatele ARPU dosáhla v roce 2007 výše 524,- Kč, což představuje meziroční zvýšení 
o 2,5 %. 

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek poklesly v roce 2007 
meziročně o 0,2 % na 29,6 miliard korun. Celkový počet pevných telefonních linek na konci 
prosince 2007 činil 2 069 tisíc, což představuje meziroční pokles o 13,9 %. 

Výnosy ze služeb založených na vysokorychlostním datovém připojení (ADSL, IPTV 
a služby obsahu) dosáhly v roce 2007 výše 3,7 miliard korun, meziročně vzrostly o 34,3 %. 
Z toho 3,3 miliardy korun představovaly výnosy z maloobchodních služeb (meziroční nárůst 
o 40,3 %) a 391 milionů korun z velkoobchodních služeb (meziroční pokles o 1,2 %). 
Celkový počet přípojek ADSL (maloobchodních i velkoobchodních) ke konci roku 2007 stoupl 
na 570 tisíc ve srovnání s 470 tisíci na konci roku 2006, což představuje meziroční nárůst 
o 21,3 %.  

Počet zákazníků služby O2 TV ke konci roku 2007 dosáhl 73 tisíc zákazníků, což 
představuje čistý nárůst o 20 tisíc ve 4. čtvrtletí 2007 ve srovnání s 16 tisíci ve 3. čtvrtletí 
a 12 tisíci ve 2. čtvrtletí. 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. zveřejnila hospodářské výsledky za rok 
2007. Celkové tržby vzrostly na 32,482 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst 
o 9,9 %. Počet mobilních účastníků stoupl meziročně o 4,4 % a dosáhl 5, 271 milionu, z toho 
počet tarifních účastníků stoupl o 23,1 % na 2,228 milionu. Podíl tarifních účastníků na 
celkovém počtu tak dosáhl 42,2 %. 

Ukazatel EBITDA vzrostl meziročně o 11,8 % a dosáhl přibližně 14,2 miliardy korun. 
Průměrná měsíční tržba na zákazníka včetně zahraničních (ARPU) dosáhla výše 501,- Kč, 
což představuje meziroční zvýšení o 1,9 %. 

Téma měsíce – analýza relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní 
širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací 

ČTÚ v září minulého roku zahájil analýzu relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní 
širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, a následně připravil návrh analýzy 
pro workshop se zástupci podnikatelů a asociací. Workshop se konal ve dnech 27. února 
a 3. března 2008. Přestože ČTÚ předpokládá zveřejnění analýzy trhu č. 5 k veřejné 
konzultaci nejdříve v dubnu, považuje za účelné zveřejnit některá zjištění a údaje, které se 
trhu týkají, v této monitorovací zprávě. 

Ačkoli je relevantní trh č. 5 trhem velkoobchodním, věnoval se ČTÚ v rámci analýzy 
také hodnocení situace na trhu maloobchodním, neboť podmínky na tomto maloobchodním 
trhu významně ovlivňují analyzovaný velkoobchodní trh. 

ČTÚ v analýze definoval širokopásmový přístup jako takový přístup, který musí 
umožňovat koncovému uživateli širokopásmový přenos dat v obou směrech, jehož jmenovitá 
minimální přenosová rychlost směrem ke koncovému uživateli (downlink) činí alespoň 
256 kbit/s, a tento přístup je trvale dostupný. 

ČTÚ se v rámci zkoumání velkoobchodního trhu zabýval vývojem počtu xDSL 
přístupů a shledal, že společnost Telefónica O2 v roce 2007 nadále posilovala svoji pozici 
nejvýznamnějšího poskytovatele xDSL přístupů (viz následující graf). V ČR byl přitom 
zaznamenán opačný trend vývoje podílu incumbenta oproti státům Evropské unie, jelikož 
průměrný podíl incumbentů ve státech EU klesá. 
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Vývoj podílu poskytovatelů xDSL přístupů vyjádřený v počtu přístupů 
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21,85% 21,75% 17,25% 15,03% 14,20% 13,23% 12,20% 11,41% 10,73% 10,11%

6,95%6,79%6,40%5,82%4,70%3,58%3,26%0,37% 2,44%1,56%

4.Q 04 2.Q 05 4.Q 05 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (samozásobení) Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (velkoobchod)
Poskytovatelé DSL na základě LLU

 

V rámci samozásobení jsou uvedeny přístupy poskytnuté společností Telefónica O2 
jejím vlastním koncovým uživatelům. 

I přesto, že technologie xDSL je nejrozšířenějším způsobem realizace 
širokopásmového přístupu v České republice, její podíl na maloobchodním trhu je ze všech 
zemí v rámci Evropské unie nejnižší, což je dáno specifickou situací v ČR, kde si významný 
podíl udržují poskytovatelé služeb přístupu ve volných pásmech. Tato skutečnost byla 
způsobena především pozdním rozšířením služeb xDSL, nedostatečným pokrytím, relativně 
vysokými cenami těchto služeb pro koncové uživatele v letech 2004 až 2005. Jedním 
z důvodů může být i fakt, že v případě xDSL je nutno současně platit za přístup k veřejné síti. 
Významný podíl tak na maloobchodním trhu získali jak poskytovatelé služeb 
širokopásmového přístupu prostřednictvím CATV, tak prostřednictvím WiFi ve volných 
pásmech. Tito poskytovatelé si nadále na trhu udržují svůj podíl, zejména díky nižším cenám 
a zvyšující se kvalitě svých služeb. 
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Tržní podíl jednotlivých technologií širokopásmového přístupu na maloobchodním 
trhu vyjádřený v počtu širokopásmových přístupů k 31. prosinci 2007 

3,7%

2,5%

14,8%3,6%

10,9%
3,3%

30,9% 30,2%

xDSL - O2 maloobchod xDSL - O2 velkoobchod
xDSL - LLU CATV - UPC
CATV - ostatní Mobilní sítě (CDMA, UMTS)
FTTx WLL (WiFi, FWA)

 

Protože ČTÚ neměl za rok 2007 k dispozici všechny údaje týkající se připojení 
koncových uživatelů pomocí bezdrátových přístupů v bezlicenčních pásmech, přihlížel mimo 
údaje získané z dotazníků pro analýzu trhu také k odborným odhadům o počtu WiFi přístupů 
provedeným různými sdruženími a k veřejným údajům poskytovaným jednotlivými 
společnostmi nebo sdruženími provozujícími WiFi sítě. Odhadovaný počet všech 
bezdrátových přístupů (WLL) v roce 2007 byl stanoven na 520 000 přístupů. Nelze vyloučit, 
že jejich počet může být vyšší. 

Nejvýznamnějším poskytovatelem na maloobchodním trhu je nadále společnost 
Telefónica O2. Významný podíl získala společnost UPC Česká republika, a to především 
díky fúzi se společností Karneval Media. 

 K 31. 12. 2005 K 31. 12. 2006 k 30. 9. 2007 k 31. 12. 2007 Pozn. 

xDSL – O2 (maloobchod) 225 266 185 582 482 433 508 199 

xDSL – O2 (velkoobchod) 48 475 65 227 62 781 61 951 
xDSL – LLU 6 833 23 195 39 687 42 570 

xDSL – celkem 279 853 493 402 585 396 613 220 
CATV – UPC 113 840 185 582 230 655 248 891 

CATV – celkem 132 944 229 780 286 721 309 000  31. 12. 2007 
odhad

CDMA + UMTS 70 342 119 405 163 292 183 456 
FTTx 17 000 36 000 50 000 55 000 odhady

WLL (WiFi, FWA) 210 000 370 000 485 000 520 000 odhady

Celkem 709 063 1 250 000 1 565 409  1 690 000 

V roce 2007 již nedocházelo k tak výraznému růstu počtu účastníků služeb 
širokopásmového přístupu a nadále lze předpokládat, že růst poptávky již nebude tak velký 
jako v minulosti. 
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Pozitivní je především skutečnost, že k nejdynamičtějšímu nárůstu dochází u přístupů 
poskytovaných na optických vláknech. Někteří WiFi a CATV poskytovatelé začali již 
investovat do svých sítí (díky dlouhodobému působení na trhu širokopásmového přístupu), 
a to budováním optických tras tak, aby do budoucna mohli konkurovat nejvýznamnějším 
poskytovatelům s nabídkou ještě kvalitnějších služeb. 

Zároveň je však nutné dodat, že poskytovatelé ve volných pásmech nabízejí své 
služby zpravidla v omezených lokalitách (což je patrné z níže uvedené tabulky) a relativně 
„nízký“ počet jejich poskytnutých přístupů jim nedává takovou možnost využít např. úspory 
z rozsahu jako největším poskytovatelům. Také ostatní poskytovatelé (mimo UPC Česká 
republika) prozatím nedosáhli výraznějšího podílu a společnosti Telefónica O2 a UPC Česká 
republika jsou prakticky jedinými poskytovateli s výraznějším podílem na maloobchodním 
trhu. 

Počet přístupů 
Počet 
poskytovatelů 

Podíl na 
trhu Pozn. 

> 500 000 1 38 % Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (ADSL, CDMA, UMTS)

100 000 – 500 000 1 15 % UPC Česká republika, a.s. 

25 000 – 100 000 3 7 % GTS Novera, České Radiokomunikace, T-Mobile 

10 000 – 25 000 5 5 %  

5 000 – 10 000 11 5 % Průměrný podíl na 1 poskytovatele < 0,5 % 

3 000 – 5 000 20 5 %  

1 500 – 3 000 59 8 % Průměrný podíl na 1 poskytovatele < 0,2 % 

500 – 1 500 167 10 %  
< 500 863 7 %
Celkem 1 130 100 %
 

Penetrace služeb širokopásmového přístupu (počet přístupů na 100 obyvatel) byla 
odhadována ke konci roku na cca. 17 %. V porovnání s ostatními zeměmi EU se tak Česká 
republika přibližuje průměru EU a převyšuje penetraci v zemích EU-10. Údaje uvedené 
v grafu jsou k 30. červnu 2007. 
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2. Regulační opatření 

ČTÚ zahájil v únoru správní řízení se společností Telefónica O2 ve věci změny 
rozhodnutí o ceně na relevantním trhu č. 11 – „Velkoobchodní plný přístup k účastnickému 
kovovému vedení nebo sdílený přístup k účastnickému kovovému vedení nebo úseku 
účastnického kovového vedení sítě pro účely poskytování služeb elektronických 
komunikací“. Záměrem Úřadu je zjednodušit strukturu cen služeb zpřístupnění a kolokace 
a současně dosáhnout i jejich snížení. 

Pro trh č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické 
osoby podle původního Doporučení o relevantních trzích a OOP/1/07.2005-2 byl odeslán 
k notifikaci EK návrh rozhodnutí o ceně ke zrušení regulace cen. 

V rámci správního řízení, které ČTÚ zahájil z moci úřední ve věci změny v referenční 
nabídce zpřístupnění účastnického kovového vedení a referenční nabídky služeb kolokace 
společnosti Telefónica O2, zveřejnil ČTÚ dne 6. února 2008 výsledky veřejné konzultace 
včetně vypořádání připomínek k návrhu rozhodnutí. 

V rámci veřejné konzultace vznesly připomínky tři dotčené subjekty. Část připomínek 
se týkala zpřístupnění tzv. neaktivních vedení a dále záměru ČTÚ nevázat službu 
zpřístupnění na složení finanční jistoty. Diskutována byla také skutečnost použití různých 
technologií v rámci realizace služeb koncovým uživatelům pomocí zpřístupněných 
účastnických kovových vedení. V průběhu správního řízení společnost Telefónica O2 na 
mnoho principů změn navrhovaných ČTÚ přistoupila a tyto změny promítla do aktuálních 
znění referenčních nabídek zpřístupnění a služeb kolokace. 

ČTÚ po dokončení nezbytných procesních úkonů vydal na začátku měsíce března 
rozhodnutí v dané věci. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. 
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Dne 25. února 2008 ČTÚ zveřejnil v částce 4/2008 Telekomunikačního věstníku 
opatření obecné povahy OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru 
elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Toto OOP 
zohledňuje vydání nového Doporučení Evropských společenství o relevantních trzích 
produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací 2007/879/ES. OOP nabude účinnosti 
dne 11. března 2008. 

Tímto opatřením došlo k redukci počtu relevantních trhů z 18 na 7. Z maloobchodních 
trhů zůstal pouze jeden – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající 
fyzické osoby a pro právnické a podnikající fyzické osoby, který vznikl sloučením původního 
trhu č. 1 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby 
a trhu č. 2 – přístup k veřejné telefonní síti v pevném místě pro právnické a podnikající 
fyzické osoby. Původní velkoobchodní trhy: trh č. 10 – tranzitní služby v pevné veřejné 
telefonní síti, trh č. 14 – velkoobchodní poskytování páteřních úseků pronajatých okruhů 
v sítích elektronických komunikací, trh č. 15 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných 
mobilních telefonních sítích, trh č. 17 – velkoobchodní vnitrostátní trh mezinárodního 
roamingu ve veřejných mobilních sítích, a trh č. 18 – služby šíření rozhlasového a televizního 
vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům, 
již dále nejsou identifikovány jako relevantní trhy.  

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v únoru 2008  

V únoru 2008 nebylo ve věci sporů podle § 127 ZEK zahájeno žádné řízení.  

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v únoru 2008 

Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 
2 506/2008-603 
(61 701/2007-
606/VI.) 

Unient 
Communications, 
a.s. 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

Spor o obnovení směrování na 
číselné rozsahy 799 7xx xxx 
a 799 9xx xxx. (napadené 
rozhodnutí se potvrzuje) 

4. Univerzální služba 

ČTÚ vydal ve všech 16 správních řízeních o výši příspěvku za rok 2001 rozhodnutí. 
Ztráta z univerzální služby za rok 2001 byla ověřena ve výši 195 042 676,- Kč. Společnosti 
Telefónica O2 má být ostatními poskytovateli veřejné telefonní služby uhrazeno 
53 164 355,- Kč. V současné době je uhrazeno 2 428 262,- Kč. Ne všechna rozhodnutí 
nabyla právní moci.  

Dne 29. února 2008 ČTÚ zveřejnil k veřejné konzultaci návrh rozhodnutí ve věci 
ověření správnosti a úplnosti podkladů k výpočtu čistých nákladů a stanovení výše čistých 
nákladů na poskytování univerzální služby společností Telefónica O2 za rok 2006  

Dne 19. února 2008 zveřejnil ČTÚ na základě § 38 odst. 2 písm. f) zákona 
o elektronických komunikací návrh rozhodnutí ve věci změny podmínek stanovených 
rozhodnutím čj. 19 592/2006-610/IV. vyř., kterým byla společnosti Telefónica O2 uložena 
povinnost poskytovat v rámci univerzální služby službu přístupu zdravotně postižených osob 
k veřejně dostupné telefonní službě rovnocenného s přístupem, který využívají ostatní 
koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních 
koncových zařízení. 
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ČTÚ touto změnou, která souvisí s novelizací zákona o elektronických komunikacích 
zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým došlo ke změně 
v kategorii zdravotně postižených osob podle § 43 odst. 4 písm. c) zákona o elektronických 
komunikacích, nově specifikoval okruh oprávněných osob a jim příslušné typy speciálně 
vybavených telekomunikačních koncových zařízení, která mají být od právní moci této 
změny poskytována zdravotně postiženým osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. 

ČTÚ dále pokračuje ve správních řízeních za roky 2002, 2003, 2005 a 2006. 

5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu února 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. Ze 14 
kontrolovaných kmitočtů nejsou 4 kmitočty využívány. Časové využití ostatních 
kmitočtů je maximálně 4 %.  

− kontrola kmitočtových pásem využívaných bezšňůrovými telefonními 
přístroji, které nejsou určeny k provozování v České republice. Nebyl zjištěn 
žádný provoz v kontrolovaných pásmech (CT1, CT1+ a CT2 ). 

− kontrola provozu terminálů sítí PCO v pásmu 300 MHz. Byl zaměřen 
a dohledán jeden terminál v Písku. Správní řízení bude s provozovatelem 
zahájeno v dalším měsíci. 

− šetření rušení meteorologických radarů zařízeními HIPERLAN bez zapnuté 
funkce DFS. Bylo nalezeno 6 zdrojů, jejichž provozovatelům byly vydány výzvy 
k odstranění rušení a dodržování podmínek všeobecného oprávnění. 

− řešení stížností na rušení příjmu TV signálů provozem zařízení CDMA 
v pásmu 410/420 MHz společnosti MobilKom a.s. Jedná se o rušení TV od 
základnových stanic CDMA. 

− spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrolách u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. Ve Cvikově a Šluknově byl 
zjištěn prodej rádiově řízených hraček pracujících v pásmech 29 MHz, 31 MHz, 35 
MHz a 49 MHz, které nelze v České republice provozovat bez individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Provoz zařízení v pásmu 49 MHz může 
navíc způsobovat rušení televizního příjmu v I. TV pásmu. Zjištěné závady řeší ve 
své kompetenci ČOI. 

− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel na testovacích pracovištích. Na testovacích pracovištích bylo 
provedeno celkem 113 kontrolních volání. Kontrolou nebylo zjištěno využívání 
čísel v rozporu s oprávněním k využívání čísel. 
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V rámci činnosti ČTÚ v oblasti přezkoumávání rozhodnutí vydaných v I. stupni 
správního řízení je výsledkem jednoho z provedených rozkladových řízení pravomocné 
rozhodnutí, kterým ČTÚ uložil pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za správní delikt podle § 26 
odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické služby, ve znění pozdějších předpisů. 
Správního deliktu se podle uvedeného ustanovení dopustila fyzická osoba podnikající tím, že 
nesplnila zpravodajskou povinnost podle § 10 odst. 3 zákona o státní statistické službě, když 
nepředložila statistické výkazy za příslušné období, přestože k tomu byla ČTÚ vyzvána. 

Kontrolní činnost v oblasti cen 

ČTÚ zahájil v únoru 2008 státní kontrolu u společnosti Telefónica O2 ve věci kontroly 
skutečné délky doby trvání jednotlivých procesů při zpracování objednávky služeb 
zpřístupnění účastnického kovového vedení. 

6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání schválila dne 26. února 2008 Zprávu o stavu 
vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2007. 

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých internetových stránkách výroční 
zprávu za rok 2007. 
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7. Asociace 

Dne 5. února 2008 se setkali zástupci představenstva APVTS (Asociace 
provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí) s Radou ČTÚ v čele s jejím předsedou, 
Pavlem Dvořákem. Smyslem setkání bylo zhodnotit společnou spolupráci v roce 2007 
a vytyčit hlavní úkoly a aktuální témata pro rok 2008 v oblasti podpory a ochrany otevřeného 
trhu elektronických komunikací. 

Předseda Rady ČTÚ představil zástupcům APVTS hlavní úkoly ČTÚ v roce 2008 
a plán činnosti ČTÚ na 1. pololetí 2008. ČTÚ se soustředí zejména na monitoring a analýzu 
trhů (aktuální je konkrétně analýza trhu č. 5 – „broadband“). Důležitou otázkou a polem pro 
diskusi ČTÚ s podnikatelskou veřejností zůstává revize regulačního rámce Evropské komise 
pro elektronické komunikace a s tím související novela zákona o elektronických 
komunikacích. Zástupci APVTS zdůraznili nezbytnost rozumné míry evropské regulace 
služeb, založených na moderních technologiích v souvislosti s přirozeným rozvojem 
podnikání a investování v telekomunikacích. Podrobnosti naleznete ve Společné tiskové 
zprávě. 

Ve čtvrtek 28. února 2008 uspořádala Stálá komise pro sdělovací prostředky 
Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Českou asociací elektronických komunikací o. s. (dále 
jen ČAEK) v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky odborný seminář na téma 
Směrnice evropského parlamentu a rady 2007/65/ES o audiovizuálních mediálních službách.  

Seminář byl pořádán v návaznosti na vydání směrnice o audiovizuálních službách ve 
vztahu k zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání a připravované novele zákona 
o elektronických komunikací. Semináře se zúčastnili zástupci poslanců a senátorů 
Parlamentu České republiky, představitelé dotčených ministerstev, členové Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání, vedení ČTÚ, zástupci provozovatelů televizního vysílání 
(dodavatelům obsahu) a odborná veřejnost z řad ČAEK. 

8. Spotřebitelské otázky  

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

V průběhu února ČTÚ zahájil 4 705 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. Bylo vydáno 6 077 
rozhodnutí ve věci. 

V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za poskytnutou službu 
přístupu ke službám s vyjádřenou cenou poskytovaným na síti Internet nebo na jiných 
datových sítích ČTÚ vydal ve správním řízení 1 rozhodnutí, ve kterém bylo rozhodnuto ve 
prospěch účastníka. 

9. Změny legislativní 

V průběhu února 2008 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní předpisy, 
které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo poštovních služeb. 
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10. Evropská unie 
Dne 1. února 2008 ETNO – asociace evropských telekomunikačních operátorů 

– publikovala zprávu o svých prioritách souvisejících s revizí regulačního rámce 
elektronických komunikací. 
http://www.etno.be/Portals/34/Regulatory%20Environment/ETNO%202008%20Review%20B
ooklet.pdf

Dne 11. února 2008 byly zveřejněny výsledky celoevropského průzkumu, které 
ukázaly, že pouze 22 % občanů EU dokázalo spontánně říci, že číslo 112 je číslo tísňového 
volání kdekoli v EU. Evropská komise proto vyzývá členské státy, aby zlepšily informovanost 
občanů EU o jednotném evropském čísle tísňového volání 112.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/198&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Ve dnech 11. až 14. února 2008 proběhl v Barceloně Mobile World Congress, který je 
jednou z největších událostí ve světě mobilních technologií. V minulých letech byl známý 
jako 3GSM Mobile Congress. Paní Viviane Reding, komisařka EU pro informační společnost 
a média, zde vystoupila s projevem. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/70&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en

 Dne 12. února 2008 jsme si připomněli Den bezpečnějšího internetu. Při té 
příležitosti Evropská komise organizovala v Bruselu vůbec první celoevropské fórum 
mládeže o bezpečnějším internetu. Účelem fóra bylo posílit dialog mezi dětmi a politickými 
činiteli v otázkách bezpečnějšího internetu a zvýšit povědomí o nejlepších způsobech 
ochrany nezletilých na internetu. Den bezpečnějšího internetu byl pořádán pod patronátem 
paní Viviane Reding. 
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080212_1_cs.htm

Dne 13. února 2008 se v Bruselu konalo jednání skupiny CBISS (Communications 
Broadcast Issues Sub-group) tj. pracovní skupiny Komunikačního výboru (COCOM). Náplň 
jednání tvořilo především mapování aktuální situace v oblasti mobilní televize situace ze 
strany EK, zaměřené na používané technologie, kmitočtová pásma, autorizace, podmínky 
zavádění a další zkušenosti a poznatky z členských států. Nejobsáhlejší informace poskytli 
zejména zástupci Velké Británie a Německa. 

Během února se v Bruselu uskutečnila další čtyři jednání Pracovní skupiny pro 
telekomunikace a informační společnost Rady EU pod vedením slovinského předsednictví 
(SI PRES). Hlavním tématem je revize Regulačního rámce služeb a sítí elektronických 
komunikací. Doposud dostaly členské státy příležitost položit dotazy Evropské komisi 
a nastínit své postoje ke změnám, které Evropská komise navrhuje v jednotlivých 
směrnicích. Na jednání dne 22. února 2008 byl představen první z tzv. klastrů – tématických 
celků pro detailní projednání jednotlivých změn. SI PRES si jako první téma zvolilo správu 
spektra. 

Dne 20. února 2008 se konalo v Bruselu 29. zasedání COCOM. Na programu byla 
implementace Rozhodnutí Komise o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 116 pro 
harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou, revidovaný návrh 
Doporučení k autorizaci MCA a jeho registr relevantních dat a návrh Doporučení Komise 
týkající se netechnických podmínek spojených s právy na využívání rádiových kmitočtů podle 
předpisového rámce pro elektronické komunikace v souvislosti s politikou bezdrátového 
přístupu ke službám elektronických komunikací (WAPECS). 

13/17 

http://www.etno.be/Portals/34/Regulatory%20Environment/ETNO%202008%20Review%20Booklet.pdf
http://www.etno.be/Portals/34/Regulatory%20Environment/ETNO%202008%20Review%20Booklet.pdf
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/198&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/198&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/70&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/70&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://www.saferinternet.org/ww/en/pub/insafe/sid.htm
http://ec.europa.eu/news/environment/080212_1_cs.htm


Dne 27. února 2008 se ve švédském Göteborgu uskutečnilo 18. zasedání skupiny pro 
politiku rádiového spektra RSPG. Na programu jednání byla zejména příprava 
Stanovisek RSPG ke kolektivnímu užití spektra, k využívání spektra veřejným sektorem, 
k zefektivnění regulačního prostředí pro využívání spektra a k problematice využívání 
spektra na hranicích EU. Mj. zde bylo oznámeno rozhodnutí švédské vlády o využití digitální 
dividendy: Bude uvolněno pásmo 790 – 862 MHz a vypsáno výběrové řízení na jeho 
přidělení s neutralitou jak ve vymezení technologie, tak poskytovaných služeb. 
Pozn.: Analogové vysílání bylo ukončeno, v provozu je 6 multiplexů. Část zasedání proběhla 
jako společná s IRG/ERG. Byly na ní předneseny prezentace Wireless broadband as an 
alternative Infrastructure (prof. Gérard Pogorel) a Spectrum Policy for Many Possible Futures 
of Broadband in Europe (prof. Martin Cave). Hlavními motivy byl trend širokopásmového 
přístupu k mobilitě, flexibilita a tržní mechanismy ve správě spektra. 

Ve dnech 28. a 29. února 2008 se ve švédském Göteborgu konalo první zasedání 
Generálního shromáždění nového IRG dle Statutu, jehož účelem bylo vytvoření nového IRG 
jako právnické osoby a zahájení činnosti podle nových pravidel. Hlavními body programu 
byla příprava dokumentu, tzv. „One-pager“, který specifikuje návrh ERG++, jako alternativy 
k EECMA a byla vedena diskuse o aplikaci Komunikační politiky IRG. Na zasedání ERG se 
jednalo o pokračování aktivit v oblasti harmonizace nápravných opatření jako jednoho 
z prostředků, kterými chce ERG přispět k dosažení harmonizace vnitřního trhu Evropského 
společenství v souladu s Madeirskou chartou z roku 2006. Projednávaly se výsledky veřejné 
konzultace k návrhu ERG „Společná pozice k symetrii v cenách za terminaci v mobilních 
a pevných sítích“ a byla podána informace o výsledku veřejné konzultace k dokumentu ERG 
„Návrh společné pozice k nejlepším praktikám u nápravných opatření, uložených jako 
důsledek postavení SMP v relevantních trzích pro velkoobchodní pronajaté okruhy“. Členové 
ERG byli seznámeni s předběžnými závěry ze vstupní analýzy stavu konvergovaných sítí 
a služeb v zemích EU a následného posouzení možného vývoje těchto sítí a služeb 
s dopadem na regulační prostředí. 

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 

Poradní komise ITU pro rozvoj telekomunikací 

Ve dnech 4. až 8. února 2008 se konalo v Ženevě zasedání Poradní komise pro 
rozvoj telekomunikací (TDAG), které mělo na programu jednání stav realizace programů 
a projektů z Akčního plánu Sektoru pro rozvoj telekomunikací (ITU-D), aktivity sektoru 
k naplnění Akčního plánu Světového summitu o informační společnosti (WSIS), přípravu 
Světového fóra regulátorů (GSR), organizační otázky činnosti studijních skupin, činnost 
v oblasti krizových telekomunikací a zprávu o aktivitách v rámci úkolu směřujícímu ke 
zvýšení účasti rozvojových zemí na tvorbě standardů. TDAG dále projednala otázky 
související s běžnou činností sektoru ITU-D, např. zprávu o činnosti Úřadu pro rozvoj 
telekomunikací ITU (BDT), využívání informačních technologií v činnosti ITU-D a členské 
záležitosti tohoto sektoru. 

Poradní komise ITU pro radiokomunikace 

Ve dnech 13. až 15. února 2008 se konalo v Ženevě zasedání Poradní komise pro 
radiokomunikace (RAG), které se zabývalo především realizací závěrů Radiokomunikačního 
shromáždění (RA-07) a Světové radiokomunikační konference (WRC-07). K závěrům RA-07 
se zasedání soustředilo na přechod na novou strukturu studijních skupin ITU-R 
pro následující studijní období, opatření pro jejich činnost v období do jejich plenárních 
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zasedání a výběrem jejich funkcionářů. Z hlediska výsledků WRC-07 se jednání týkalo 
zejména identifikace úkolů, jejichž plnění spadá do kompetence ITU-R, a odhadu příslušných 
finančních nákladů a studií v rámci přípravy WRC-11. Další body programu jednání se týkaly 
obvyklých záležitostí, jako např. Operační plán a rozpočet na příští období, využívání 
úředních jazyků ITU, bezplatného přístupu k doporučením ITU-R, pracovních metod aj. 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Pracovní skupina Komise CEPT pro ITU pro přípravu k WTSA-08 

Ve dnech 11. a 12. února 2008 se v Ženevě uskutečnilo zasedání Pracovní skupiny 
Komise CEPT pro přípravu ke Světovému shromáždění pro standardizaci 
v telekomunikacích (WG ITU/WTSA-08). Na programu jednání byly otázky související 
s přípravou CEPT ke Světovému shromáždění pro standardizaci v telekomunikacích, které 
se uskuteční v říjnu 2008 (WTSA-08). Byly předneseny informace o stavu přípravy v rámci 
ITU, k návrhu struktury pracovních orgánů WTSA-08, byla diskutována hlavní témata pro 
přípravu společných stanovisek CEPT – např. struktura studijních skupin ITU-T a volby jejich 
funkcionářů, pracovní metody ITU-T, revize rezolucí a doporučení WTSA, revize 
Mezinárodního telekomunikačního řádu, finanční otázky aj.  

Pracovní skupina WG FM 

Ve dnech 11. až 15. února 2008 se uskutečnilo v Aténách 62. zasedání pracovní 
skupiny WG FM. Jeho náplní byly kromě témat řešených skupinou WGFM a jí podřízenými 
pracovními skupinami dle plánu v pracovním pořádku také otázky, které vyplývají 
z návaznosti činností ve Výboru pro elektronické komunikace (ECC) a v jiných orgánech 
a organizacích – Evropské komisi, ETSI, apod. Z projednávaných otázek lze vyjmenovat 
např. revizi Doporučení ERC T/R 25-08 ke kmitočtovým koordinacím, zavádění CGC 
v pásmech 1,6/2,4 GHz, aktualizace Doporučení ERC 70-03 k zařízením krátkého dosahu, 
inteligentní dopravní systémy (ITS), aplikace širokopásmového bezdrátového přístupu 
(BWA), aplikace ultraširokopásmové technologie (UWB) k rozeznávání a identifikaci objektů 
(ODC), podmínky pro flexibilní využívání spektra, nasazení opakovačů GPS a použití 
opakovačů GSM ve vlacích aj. 

Pracovní skupina CPG 

Ve dnech 20. až 22. února 2008 proběhlo v Paříži zasedání pracovní skupiny CPG. 
Tímto zasedáním zahájila skupina přípravu správ evropských zemí na Světovou 
radiokomunikační konferenci v roce 2011 (WRC-11). Skupina navázala na zasedání CPM 
ITU a ustavila čtyři pracovní skupiny, mezi něž rozdělila k řešení odborné otázky, které jsou 
předmětem jednotlivých bodů programu konference. Byly obsazeny funkce místopředsedů 
CPG, předsedů pracovních skupin a koordinátorů ke každému bodu programu, projednány 
pracovní metody a jednací řád CPG. Úvodního zasedání CPG se zúčastnili zástupci ITU 
a regionálních uskupení – organizace amerických států (CITEL), organizace nezávislých 
států tvořené zeměmi bývalého SSSR (RCC) a organizace zemí asijsko-pacifické oblasti 
(APT). 

Světová poštovní unie 

Administrativní rada 

Ve dnech 16. ledna až 8. února 2008 se v sídle Světové poštovní unie (SPU) v Bernu 
konalo společné zasedání jejích orgánů Administrative Council (AC) a Postal Operation 
Council (POC). Zástupci ČTÚ se zúčastnili druhé části jednání ve dnech 30. ledna až 
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8. února 2008. Základním cílem tohoto společného zasedání byla příprava jednání Kongresu 
Světové poštovní unie, který se koná v létě roku 2008; zejména pak změny Akt SPU, jimiž se 
řídí mezinárodní poštovní provoz, koncepční změny ve světovém poštovnictví, nová 
struktura SPU a Nairobská světová poštovní strategie (NWPS). Dále se jednání zabývalo 
administrativními záležitostmi spojenými s chodem SPU, jež spadají do kompetence AC. 

Jiné 

Dne 8. února 2008 se uskutečnilo v Londýně jednání KBC Round Table, které 
iniciovala společnost KBC Securities. Zúčastnili se jej zástupci regulačních orgánů Polska, 
Maďarska a České republiky, Evropské komise a finančního sektoru. Diskuse potvrdila, že 
finanční sektor identifikuje trend regulace v sektoru elektronických komunikací s obavami 
a mapuje situaci z hlediska dalšího vývoje. 

12. Nové technologie a služby 

– 

13. Digitalizace RTV 

Dne 13. února 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření 
obecné povahy č. OOP/13/XX.2008-Y, kterým se mění opatření obecné povahy 
č. OOP/13/07.2005-1, kterým se stanoví rozsah požadovaných údajů v žádosti o udělení 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Důvodem pro změnu stávajícího 
opatření obecné povahy je potřeba začlenění povinností daných návrhem Síťového plánu 
identifikačních označení datových sítí, datových toků a služeb sítí zemského digitálního 
televizního vysílání č. SP/4/XX.200Y. 

Ve dnech 13. a 14. února proběhlo vypořádání připomínek, které dotčené subjekty 
nebo zástupci jiných resortů zaslaly ČTÚ v rámci připomínkového řízení k návrhu nařízení 
vlády, kterým se stanoví technický plán přechodu zemského analogového televizního 
vysílání na zemské digitální vysílání a návrhu vyhlášky o způsobu stanovení pokrytí 
signálem zemského televizního vysílání. Protože na základě obdržených připomínek došlo 
v textu i v přílohách návrhu nařízení vlády ke změnám, bylo upravené znění návrhu nařízení 
vlády zasláno dotčeným subjektům dne 21. února 2008 ještě ke stanovisku. Začátkem 
března byl návrh nařízení vlády o TPP předložen Ministerstvu průmyslu a obchodu k dalšímu 
legislativnímu procesu. 

14. Správa rádiového spektra 

Dne 8. února 2008 bylo zveřejněno oznámení, že ČTÚ na základě žádosti 
občanského sdružení Český radioklub stanovil po projednání s kmitočtovým úřadem Armády 
České republiky podmínky pro experimentální využívání pásma 70,200 – 70,300 MHz 
omezeným počtem amatérských stanic po dobu určitou. 

Dne 11. února 2008 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu opatření 
obecné povahy, kterým se vydává všeobecné oprávnění č. VO-R/XX.2008-Y k využívání 
rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pevné služby v pásmech 74 – 76 GHz a 84 
– 86 GHz. Účelem všeobecného oprávnění je umožnit využívání systémů bod-bod 
v kmitočtovém pásmu milimetrových vln na území České republiky, zejména pro 
infrastrukturu systémů širokopásmového přístupu, zvláště internetových aplikací, 
provozovaných na krátké vzdálenosti a na přímou viditelnost. 
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15. Poštovní služby 

V průběhu února nabylo právní moci 5 pokut, které ČTÚ uložil podle § 37a odst. 2 
zákona o poštovních službách, za níže uvedená zjištění: 

− neposkytnutí předepsané informace o možnosti podání u doručovatele, který 
v místech, kde není poblíž pošta, zajišťuje podání poštovních zásilek. V důsledku 
toho se zájemce o podání u doručovatele nedozví, kdy a kde lze doručovatele 
zastihnout a jak ho lze kontaktovat. Jedná o opakované zjištění stejné závady. 

− nesprávný postup při přijímání poštovních zásilek mimo provozovnu. V místech, 
kde není poblíž k dispozici pošta, přijímají totiž poštovní zásilky i doručovatelé, 
kteří tudy projíždějí automobilem. Česká pošta však odesílatelům, kteří této 
možnosti podání využili, nevydávala řádnou podací stvrzenku tak, jak je to běžné 
při podání u pošty. Tu jim v rozporu se svými povinnostmi předávala až 
dodatečně, to však pro ně znamenalo zbytečné komplikace. Jedná o opakované 
zjištění stejné závady 

− uložení poštovní zásilky u pošty, aniž by byl nejprve učiněn pokus o její dodání 
v místě určeném v poštovní adrese, jak ukládají základní kvalitativní požadavky. 

 
 
 
 
 
Projednáno Radou ČTÚ dne 12. března 2008. 
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