Měsíční monitorovací zpráva č. 7
Českého telekomunikačního úřadu
únor 2007
Manažerské shrnutí
V rámci přípravy nařízení o regulaci cen za roamingová volání na půdě Evropské
komise (dále jen EK) požádalo Ministerstvo informatiky na svých internetových stránkách
odbornou veřejnost o připomínky k tomuto dokumentu. Český telekomunikační úřad (dále jen
ČTÚ) v souvislosti s aktuálním stavem projednávání návrhu nařízení navrhl Ministerstvu
informatiky změnu rámcové pozice České republiky k otázkám regulace roamingu.
V této souvislosti je třeba poznamenat, že domácí mobilní operátoři nadále pokračují
v poskytování zvýhodněných roamingových volání prostřednictvím svým partnerských
operátorů v zahraničí.
Někteří z operátorů začínají zveřejňovat první informace hodnotící výsledky podnikání
v roce 2006.
V rámci rozhodování o podané kasační stížnosti proti rozhodnutí Krajského soudu
v Brně, které se týkalo problematiky posuzování uzavřených smluv o propojení mezi
mobilními operátory, se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou kompetencí dotčených
správních úřadů, tedy ČTÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen
ÚOHS). Podle závěrů Nejvyššího správního soudu v této věci sledoval zákon o ochraně
hospodářské soutěže a zákon o telekomunikacích (zákon č. 151/2000 Sb.) každý primárně
jiný cíl – ve vztahu k ČTÚ jde o regulaci ex-ante a ve vztahu k ÚOHS jde o regulaci ex-post.
Nepotvrdil tak názor Krajského soudu v Brně, že ÚOHS není v oblasti elektronických
komunikací kompetentním orgánem pro hospodářskou soutěž.
V únoru probíhalo u Soudního dvora ES ústní jednání ve věci č. C-64/06
o předběžných otázkách položených ze strany Obvodního soudu pro Prahu 3 v řízení
týkajícím se rozhodnutí ČTÚ o sporu mezi společnostmi Telefónica O2 a Czech On Line
ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o propojení pro účely poskytování ADSL.
Předběžné otázky se týkaly zejména oprávnění ČTÚ k uložení výše uvedené povinnosti, a to
v době po přistoupení ČR do Evropského společenství a případných podmínek, které by
musely být v dané věci naplněny včetně implementace regulačního rámce elektronických
komunikací a předchozí analýzy trhu.
Ceny poskytovaných služeb na trhu elektronických komunikací jsou pro většinu
uživatelů nepochybně rozhodujícím kritériem při výběru konkrétních služeb nebo jejich
kombinací a volbě poskytovatele služeb. ČTÚ proto sleduje a vyhodnocuje v souladu
s ustanoveními zákona o elektronických komunikacích vývoj úrovně cen a na svých
webových stránkách zveřejňuje přehledy cen vybraných služeb poskytovaných na trhu. Část
Vybrané statistiky v kapitole 1 je proto věnována souhrnnému vyhodnocení vývoje
cen vybraných služeb v období posledních dvou až tří let.

1. Vývoj trhů
Poskytovatel telekomunikačních služeb společnost Telefónica O2 Czech Republic
(dále jen Telefónica O2) plánuje do roku 2010 investovat 30 až 40 miliard korun, z toho 15 až
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18 miliard na Slovensku, kde založila dceřinou firmu. Letos hodlá společnost investovat
9 miliard korun, z toho do slovenského mobilního operátora by měla směřovat zhruba pětina.
Společnost loni zvýšila výnosy z mobilních služeb o 6 % na 30,9 miliardy korun, naopak
příjmy z pevných linek klesly o 5 % na 29,9 miliardy. Počet uživatelů mobilních služeb se loni
zvýšil o 188 000 na 4,86 milionu, když v posledním čtvrtletí 2007 společnost získala 104 000
nových zákazníků. Počet pevných linek se především kvůli pokračujícímu odlivu zákazníků
k mobilním telefonním službám meziročně snížil o 17 % na 2,4 milionu. Počet
vysokorychlostních přípojek k internetu ADSL během roku vzrostl o 71,5 % na 470 000.
Rok po provedení akvizic telekomunikačních operátorů Contactel, Nextra a Telenor
Networks dokončila společnost GTS Novera integraci získaných telekomunikačních sítí.
Současná síť společnosti nyní umožňuje připojit koncové uživatele prostřednictvím vlastních
optických sítí, rádiovým připojením a s využitím zpřístupněných účastnických vedení. Optické
připojení je dostupné v 80 městech republiky, v sedmi největších jsou vybudovány
metropolitní optické sítě. Rádiové systémy pokrývají více než sto měst a umožňují
bezdrátové připojení koncových účastníků v kmitočtových pásmech 26 GHz a 3,5 GHz.
Připojení prostřednictvím zpřístupněných účastnických vedení je v současnosti dostupné ve
12 největších městech, což představuje kolem 30 % všech pevných linek v ČR. Páteřní síť
GTS Novera využívá technologii vlnového multiplexu (DWDM), zahrnuje přes 20 tisíc km
vlastních optických vláken a propojuje více než 80 měst v České republice. Síť má kruhovou
topologii, která zajišťuje provoz i při dílčím výpadku. Stávající kapacitu páteřní sítě, která je
v současnosti využívána na zhruba 85 %, je možné v souvislosti s rostoucími požadavky
zákazníků rozšiřovat.
Společnost Telefónica O2 s účinnosti od 1. února 2007 dodatkem č. 5 změnila
a doplnila Ceník služeb elektronických komunikací – Hlasové služby. Dochází ke změně
terminologie – výraz bezmocné osoby se mění na výraz osoby závislé na pomoci jiné fyzické
osoby. Byl zrušen cenový tarif Universal. K volání z veřejných telefonních automatů (dále jen
VTA) a veřejných telefonních hovoren (dále jen VTH) k operátorským, informačním
a komerčním službám se zavádí nová Asistenční služba mobilních operátorů. U služby Audit
příchozích hovorů se mění rozsah objemových slev. Některé mincovní a kombinované VTA
umožňují použití některých mincí jednotné evropské měny (euro) a akceptují mince
v nominální hodnotě 50,- Kč. Dále dochází ke zrušení telegrafní služby na Slovensko.
Mobilní operátoři pokračují v poskytování speciálních roamingových nabídek.
Společnost Telefónica O2 nabízí službu O2 Cestování, která za minimální měsíční cenu
garantuje nižší ceny volání z partnerských sítí v zahraničí. Obdobné služby, tj. zvýhodnění
při volbě partnerské sítě v zahraničí, nabízejí i ostatní mobilní operátoři, T-Mobile
(roamingový balíček Cestovatel) a Vodafone (Passport).
Společnost T-Mobile oznámila, že začne v únoru, březnu a dubnu 2007 vracet
jednorázové zálohy na paušál, které byly od zákazníků vybírány při podpisu smlouvy, a to
v rámci pravidelného vyúčtování služeb. Tyto zálohy přestala společnost vyžadovat již
v listopadu 2006 a v současnosti jsou vybírány pouze od problematických zákazníků.
Nový program Kamarádi zavedl Vodafone. Tento balíček nabízí nejen neomezené
volání, ale i SMS až na 4 telefonní čísla ve vlastní síti za odstupňovanou měsíční cenu.
Operátoři mobilních telefonních sítí se dohodli se zástupci Policie ČR na
jednotném registru ukradených mobilních telefonů. V polovině roku 2007 bude vytvořena
jednotná databáze ukradených mobilních telefonů. Po nahlášení odcizeného mobilu se jeho
identifikační údaje zanesou do databáze a přístroj bude zablokován pro další použití.
S takovými přístroji pak nebude možné volat v žádné národní mobilní telefonní síti. Aby mohl
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být ukradený přístroj zablokován, musí majitel na policii jasně prokázat, že byl jeho
oprávněným držitelem. Bude muset proto předložit doklady o nákupu mobilu a záruční list,
v němž je uveden unikátní kód mobilního telefonu IMEI. Tímto kódem se mobilní telefon
prokazuje při přihlašování do mobilní sítě. Pokud jej operátor zanese do seznamu
blokovaných kódů, přístroji nebude povoleno se do sítě přihlásit.
Vybrané statistiky
V průběhu měsíce února dokončil ČTÚ vyhodnocení vývoje úrovně cen vybraných
služeb na trhu elektronických komunikací za roky 2004 až 2006. Závěry tohoto vyhodnocení
obsahuje zpráva o vývoji úrovně cen (dále jen zpráva), kterou ČTÚ zveřejnil na svých
internetových stránkách. Z uvedeného dokumentu jsou pro potřeby této monitorovací zprávy
vybrána následující hodnocení.
I.

Vývoj úrovně cen univerzální služby v letech 2004 až 2006

Vývoj cen univerzální služby sleduje ČTÚ z hlediska její cenové dostupnosti.
V souvislosti s hodnocením vývoje cen univerzální služby je třeba upozornit na skutečnost,
že v průběhu srovnávaných období došlo k legislativním změnám ve vymezení, pojetí
a uložení univerzální služby.
Ceny, které jsou v následujícím textu hodnoceny, jsou výhradně cenami služeb
poskytovaných společností Telefónica O2.
Cenové srovnání bylo provedeno u dílčích služeb poskytovaných v rámci univerzální
služby i dílčích služeb, které již nejsou v současné době uloženy podle zákona
o elektronických komunikacích v rámci univerzální služby. Jedná se o služby:
 připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti,
 přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
 informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní
služby,
 služby veřejných telefonních automatů,
 „zvláštní ceny“ pro zdravotně postižené osoby (povinnost poskytování této služby
podle zákona o elektronických komunikacích, t.j. i pro osoby s nízkými příjmy, se
zvláštními sociálními potřebami, byla vedle společnosti Telefónica O2 uložena
i společnostem T-Mobile a Vodafone).
a) připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti
Ceny této služby vyjádřené jako „cena za zřízení telefonní přípojky“ zaznamenaly ve
sledovaném období klesající trend, který je dokumentován v tabulce č. 2 ve zprávě.
b) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě
K růstu cen vyjádřených „cenou za používání telefonní přípojky“ došlo zejména
u bytových telefonních přípojek, a to z důvodu nutnosti postupné rebalance cen. V průběhu
roku 2006 došlo k ukončení regulace stanovením maximálních cen a ČTÚ uložil nákladovou
orientaci cen u této služby.
U cenového plánu MINI došlo k rozšíření podmínek pro jeho poskytování. Bylo
umožněno využívat služby volba a předvolba operátora (CS/CPS) a službu ADSL. ČTÚ
nařídil na základě výsledků analýzy relevantního trhu odstranit zjištěné křížové financování.
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V důsledku toho došlo k zásadním změnám ve výši cen, které je dokumentováno v tabulce
č. 3 ve zprávě.
c) informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní
služby
Ceny ve vztahu k porovnávaným ukazatelům ve sledovaném období poklesly, což
dokazují dosažené hodnoty uvedené v tabulce č. 4 ve zprávě.
d) služby VTA
Regulace stanovením maximálních cen byla u této služby k 1. květnu 2006 ukončena.
Ceny v roce 2006 porovnané pomocí cenových košů odvozených ze srovnávacího provozu
zaznamenaly oproti roku 2005 nárůst. Ačkoliv cena za impuls výrazně stoupla při současném
prodloužení doby intervalu mezi dvěma impulsy, cena za 1 minutu volání z VTA klesla.
Skutečná cena hovoru je tedy silně závislá na délce hovoru, přičemž je výrazně vyšší
v případech, kdy délka volání je podstatně kratší než doba tarifního intervalu a naopak. Vývoj
cen dokládá tabulka č. 5 ve zprávě.
ČTÚ porovnal dále ceny veřejně dostupné telefonní služby jako celek pomocí
definovaných cenových košů dílčích služeb s ohledem na určitý objem a složení provozu za
měsíc. Cenové koše byly aplikovány u vybraných cenových plánů STANDARD
(reprezentující průměrný provoz) a MINI (reprezentující malý aktivní provoz) poskytovaných
společností Telefónica O2. Porovnání, které je uvedeno v tabulce č. 6 ve zprávě, ukazuje, že
v roce 2006 došlo k růstu cen.
II. Vývoj maloobchodních cen dalších vybraných služeb v letech 2005 až 2006
Kromě cenové dostupnosti služeb zahrnutých do univerzální služby věnoval ČTÚ
zvýšenou pozornost sledování a vyhodnocení vývoje maloobchodních cen dalších vybraných
služeb.
a) Vývoj cen u služby používání bytové telefonní přípojky je podrobně hodnocen
v části věnované univerzální službě a závěry jsou platné pro všechny cenové plány určené
bytovému sektoru s výjimkou cenového plánu MINI.
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Používání bytové telefonní přípojky
Telefónica O2 a.s.
450

400

Kč včetně DPH

350

300

250

200

150

100

50

0

2005

2006
období

použív ání přípojky
použív ání přípojky - cenov ý plán Mini (bez příplatku k ceně za použív ání ke každému v olání)
použív ání přípojky - cenov ý plán Mini s ADSL (bez příplatku k ceně za použív ání ke každému v olání)

V uvedeném grafu je zřejmý dopad toho, že u cenového plánu MINI byla zavedena
možnost používání telefonní přípojky při využívání služby ADSL za příplatek k ceně za
používání telefonní přípojky 119,- Kč včetně DPH. Do výše ceny za používání telefonní
přípojky u cenového plánu MINI není započten příplatek k ceně za používání telefonní
přípojky za každé uskutečněné volání ve výši 5,95 Kč.
U služby používání podnikové telefonní přípojky nedošlo ve sledovaném období
u základních přípojek ke změně cen. Ceny u této dílčí služby již byly rebalancovány.
Regulace cen v pevných sítích nebyla po analýze relevantního trhu uplatněna.
b) Vývoj cen u volání z bytových a podnikových telefonních přípojek a VTA
v délce trvání hovoru 3 minuty, jak je dokumentován v níže uvedených grafech, vykazuje
pokles cen u dálkového volání z bytových telefonních přípojek. Ceny za poskytování
informační služby o národních telefonních číslech poklesly v roce 2006 u obou typů
telefonních přípojek. Ostatní ceny zůstaly beze změny. Regulace cen za hovory u bytových
a podnikových telefonních přípojek není uplatněna.
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Volání z bytových telefonních přípojek
cena za 3 minuty volání (cenový plán Standard)
Telefónica O2, a.s.
20
18

Kč včetně DPH

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005

období

místní volání ve špičce
dálkové volání ve špičce
volání do mobilních sítí (v r. 2006 volání ve špičce)

2006

místní volání mimo špičku
dálkové volání mimo špičku
informační služba o národních telefonních číslech

Volání z podnikových telefonních přípojek
cena za tři minuty volání (běžný cenový plán)
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Volání z VTA
cena za 3 minuty volání
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
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c) Ceny hlasových služeb poskytovaných mobilními operátory v roce 2006 na
maloobchodním trhu jsou zachyceny v následujících grafech u cenových plánů
s nejnižším měsíčním paušálem (Eurotel/Telefónica – O2 Bronz, T-Mobile – T 30
a Vodafone – Rozjezd naplno v období leden až srpen, resp. Nabito 100 v období září až
prosinec).
Vývoj cen u cenových plánů s nejnižším měsíčním paušálem u mobilních operátorů v roce 2006
(včetně DPH)
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Vodafone Ostatní sítě

Kč/měsíc

6

U cenových plánů s nejvyšším měsíčním paušálem byl vývoj cen hodnocen
u cenových plánů Eurotel/Telefónica – O2 Diamant, T-Mobile – T 600 v období leden až
duben 2006, T 1500 v období květen až prosinec 2006, Vodafone – 500 Naplno v období
leden až srpen 2006 a Nabito 1800 v období září až prosinec 2006.
Vývoj cen u cenových plánů s nejvyšším měsíčním paušálem u mobilních operátorů v roce 2006
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U předplacených karet byly porovnávány základní nabídky. U společnosti
Eurotel/Telefónica se jednalo o Originál Go, u společnosti T-Mobile Twist Standard
a u společnosti Vodafone Oskarta, resp. Vodafone divoká karta (od listopadu 2006).
Vývoj cen za volání u pre-paid zákazníků v roce 2006 u mobilních operátorů
(včetně DPH)
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Vzhledem k připravovanému zavedení regulace cen za roamingová volání bude ČTÚ
podrobněji sledovat vývoj cen roamingu. Informace o vývoji cen ochozích volání ze
zahraničí do ČR jsou uvedeny ve zprávě zveřejněné na internetových stránkách ČTÚ.
d) Pokud jde o maloobchodní ceny služeb ADSL, došlo u společnosti Telefónica
O2 v roce 2006 k mírnému poklesu při využití vybraných rychlostí přenesených dat. Příznivý
vývoj datových limitů pro jednotlivé rychlosti je patrný z následujícího grafu. Znamená to, že
uživatelé mohou v současné době stahovat větší objem dat před uplatněním omezujících
podmínek ze strany operátora, tzv. FUP (fair user policy).
Vývoj maloobchodních cen ADSL a FUP u společnosti Telefónica za rok 2006
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d) U služby zřízení a používání pronajatých okruhů nedošlo v letech 2005 a 2006
ke změně sledovaných cen. Po provedené analýze relevantního trhu č. 7 a vzhledem k tomu,
že ceny společnosti Telefónica O2 za pronajaté okruhy jsou vyšší ve srovnání se státy EU,
uložil ČTÚ společnosti Telefónica O2 povinnost nákladové orientace cen. S ohledem na
uvedené se v roce 2007 očekává změna těchto cen.
III. Vývoj úrovně velkoobchodních cen vybraných služeb v letech 2005 až 2006
ČTÚ kromě vývoje maloobchodních cen, které jsou rozhodující především pro
koncové uživatele, sleduje i vývoj velkoobchodních cen vybraných služeb. Jedná se zejména
o služby, u kterých byly ze strany ČTÚ stanoveny maximální ceny (terminace v pevné
a v mobilní síti, služby zpřístupnění účastnického vedení a kolokace) formou uplatněné
regulace cen v návaznosti na výsledky provedených analýz relevantních trhů, a dále ceny
služeb, jejichž sledování vyžaduje zvláštní pozornost (ADSL).
a) Vývoj cen u služeb terminace v pevných a mobilních sítích zaznamenal snížení
případně stagnaci vlivem uplatnění cenové regulace stanovením maximálních cen za tyto
služby na relevantních trzích č. 9 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných
telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a č. 16 – ukončení volání (terminace)
v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích.
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b) Značnou pozornost ČTÚ věnuje sledování vývoje cen zpřístupnění účastnických
vedení, u kterých došlo ve sledovaném období v důsledku uplatnění cenové regulace
stanovením maximálních cen na relevantním trhu č. 11 k jejich výraznému snížení.
Následující grafy zachycují vývoj cen těchto služeb.
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
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
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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
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
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pronájem
kolokačního
prostoru - zóna
E - umístění
jedné skříně

pronájem
kolokačního
prostoru - zóna
F - umístění
jedné skříně

c) Pro hodnocení vývoje velkoobchodních cen za služby ADSL byly ve
sledovaném období vybrány služby nejčastěji poskytované, charakterizované rychlostí
a objemem přenesených dat, poskytované společností Telefónica O2. Ceny zaznamenaly
mírný pokles – viz následující graf. Regulace cen za služby ADSL nebyla uplatněna.
Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
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IV. Porovnání vývoje cen s 11. implementační zprávou
ČTÚ sleduje i vývoj cen v mezinárodním srovnání u vybraných cenových položek.
Srovnání je provedeno s vybranými státy EU v duálním vyjádření, a to jednak v Euro při
přepočtu dle běžných směnných kurzů1), jednak v Euro PPP, tedy v přepočtu dle směnných
kurzů vyjádřených v paritě kupní síly. Údaje o cenách v roce 2005 byly převzaty z 11.
implementační zprávy EU2). Tento zdroj uvádí ceny v Euro, přepočty dle parity kupní síly byly
doplněny. Grafy uvedené ve zprávě o vývoji úrovně cen jsou doplněny o přepočet cen
vybraných služeb v ČR, u kterých došlo v průběhu roku 2006 k výraznější změně. Tyto ceny
jsou označeny jako CZ 2. Ceny vybraných služeb se v ČR často pohybují nad průměrem
členských států EU.

2. Regulační opatření
V průběhu měsíce února zveřejnila společnost Telefónica O2 referenční nabídku
přístupu na základě povinností uložených rozhodnutím č. REM/12/10.2006-69 podle
výsledku analýzy relevantního trhu č. 12 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích
elektronických komunikací. Podle uložených povinností uplynul na začátku února i termín, od
kterého má společnost Telefónica O2 plnit povinnost průhlednosti podle § 82 zákona
o elektronických komunikacích, povinnost nediskriminace podle § 81 zákona

1

) Shodných s kurzy užitými v 11. implementační zprávě, příloze 2, oddílu 9.1.
) European Electronic Communications Regulation and Markets 2005 (11th Report), Brussels, 20.02.2006,
COM(2006)68

2
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o elektronických komunikacích a povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86
zákona o elektronických komunikacích.

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích
Řízení zahájená v únoru 2007
V únoru 2007 nebylo ve věci sporů podle § 127 zákona o elektronických
komunikacích zahájeno žádné řízení.
Řízení pravomocně ukončená v únoru 2007
Číslo jednací

Navrhovatel
TISCALI
Telekomunikace
3 929/2006-631
Česká Republika
s.r.o.

36 433/2006631

Telefónica O2
Czech Republic,
a.s.

Odpůrce
Telefónica O2 Czech
Republic, a.s

GTS NOVERA a.s.

Věc
námitky proti vyřízení reklamace,
uložení povinnosti uzavřít dodatek
ke smlouvě o propojení
spor o zaplacení cen za využití
nadhovorového pásma v rámci
využití ADSL za období od 1.
listopadu 2004 do 30. dubna 2005
– nové projednání věci
čj. 040273/2005-631
spor o uzavření Dodatku č. 15 ke
Smlouvě o propojení ze dne 18.
srpna 1998 na službu přenesení
čísla, návrh na vydání předběžného
opatření

T-Mobile Czech
4 674/2006-611
Republic a.s.

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s (dříve
Eurotel Praha, spol. s
r.o.)

34 395/2006606

GTS NOVERA a.s

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

64 332/2006603
(31 621/2006606)

Telefónica O2
Czech Republic,
a.s.

Czech On Line a.s.

spor o změnu smlouvy o
zpřístupnění

Telefónica O2
Czech Republic,
a.s.

GTS NOVERA a.s.

spor o změnu smlouvy o
zpřístupnění

Czech On Line
a.s.

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

Czech On Line
a.s.

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

TISCALI
Telekomunikace
Česká republika
s.r.o

Telefónica O2 Czech
Republic, a.s.

68 700/2006603
(26 003/2006610)
71 507/2006603
(43 412/2006606)
71 524/2006603
(36 098/2006606)
308/2007-603
(3 929/2006631)
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spor o uzavření Dodatku č. 18 ke
Smlouvě o propojení ze dne 1.
března 2001

spor o zaplacení úroků z prodlení
z ceny za propojení pro službu
Tranzit k síti Internet
spor o zaplacení ceny za propojení
pro službu Tranzit k síti Internet za
období od 1. dubna 2006 do 30.
dubna 2006
spor o zaplacení ceny za
zprostředkování přístupu k síti
Internet s využitím přístupu ADSL
za období od 1. května 2005 do 31.
května 2005

552/2007-603
(36 441/2006631)

Telefónica O2
Czech Republic,
a.s.

GTS NOVERA a.s.

spor o zaplacení ceny za využití
nadhovorového pásma v rámci
poskytování služeb s využitím
přístupu ADSL v období od 1.
června 2004 do 31. července 2005

4. Univerzální služba
Počínaje dnem 1. února 2007, v souladu s rozhodnutím ČTÚ, bylo společností
T-Mobile zahájeno poskytování zvláštních cen nebo cenových plánů oprávněným
osobám podle zákona o elektronických komunikacích. Společnost T-Mobile bude k příspěvku
200,- Kč na své služby poskytovat i volné minuty a SMS, první měsíc všem žadatelům a od
1. března 2007 již jen zdravotně postiženým.
Dne 14. února 2007 vydal ČTÚ rozhodnutí, kterým bylo v řízení o rozkladu proti
předchozímu rozhodnutí o ověření výše ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2001
potvrzeno rozhodnutí I. stupně. Ztráta z poskytování univerzální služby za rok 2001 tak
byla ověřena ve výši 195 042 676,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20. února
2007.
Téhož dne ČTÚ vydal rozhodnutí I. stupně správního řízení, ve kterém ověřil výši
ztráty z poskytování univerzální služby za rok 2002 v částce 257 494 476,- Kč. Rozhodnutí
dosud nenabylo právní moci.
Dále ČTÚ pokračuje i ve správních řízeních ve věci stanovení výše platby
u jednotlivých plátců na účet univerzální služby za roky 2001 až 2005. U některých
společností byla správní řízení přerušena pro předběžnou otázku, tj. do okamžiku vydání
pravomocného rozhodnutí o ověření výše ztráty z poskytování univerzální služby a do doby
získání všech podkladů potřebných pro rozhodnutí se všemi dotčenými společnostmi.

5. Kontrolní činnost
Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických
komunikací
V průběhu měsíce února ČTÚ prováděl následující kontrolní akce:
 komplexní kontrola plnění povinnosti „Oznámení komunikační činnosti“
podle § 13 zákona o elektronických komunikacích, která je podnikáním
v elektronických komunikacích, se zaměřením především na dřívější držitele
telekomunikačních licencí a osvědčení o registraci podle příslušné generální
licence, které byly vydané podle zákona o telekomunikacích. Bylo vydáno 112
rozhodnutí a uloženy pokuty v celkové výši 496.000,- Kč.
 měření pokrytí obcí digitálním a analogovým televizním signálem na
Domažlicku. V únoru 2007 bylo změřeno pokrytí 9 obcí signálem digitální televize
při vysílání s vyzářeným výkonem 10 kW. Pokrytí signálem analogové televize
z vysílače Vraní vrch bylo změřeno v dalších 15 obcích. Výsledky měření slouží ke
zpracování rozborů změn pokrytí obcí na Domažlicku televizním signálem po
přechodu na výhradně digitální vysílání. Výsledky měření ČTÚ uveřejňuje ve
spolupráci se společností Radiokomunikace.
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 kontrola využívání kmitočtů přidělených společnosti MobilKom, a.s. Bylo
zahájeno správní řízení podle § 19 odst. 4 písm. d) s ohledem na podezření, že
přidělené kmitočty nebyly využívány po dobu delší než 6 měsíců.
 kontrola kmitočtového pásma 300 MHz, které je od 1. ledna 2006 uvolněno
výhradně pro vojenské využití. V jednom případě bude s ohledem na zjištění
nepovoleného provozu rádiové stanice pozemní pohyblivé služby zahájeno
správní řízení.
 kontrola kmitočtových pásem využívaných bezšňůrovými telefonními
přístroji, které nejsou určeny k provozování v České republice. Ve dvou
případech v Liberci a Jablonci nad Nisou byl zjištěn rádiový provoz v pásmu
46 MHz. Následně budou provedena měření k identifikaci konkrétních
provozovatelů těchto rádiových zařízení.
 kontrola dodržení podmínek všeobecného oprávnění č. VO-R/2/07.2005-15
k využívání rádiových kmitočtů a provozování stanic bezdrátových místních
informačních systémů (BMIS) v pásmu 70 MHz. Čtyři zjištěné závady byly řešeny
zasláním výzvy k odstranění nedostatku dle § 114 zákona o elektronických
komunikacích.
 kontrola dodržení podmínek individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů je prováděna průběžně. Ve dvou případech bylo zjištěno porušení
podmínky individuálního oprávnění. Držitelům individuálního oprávnění byla
zaslána výzva k odstranění nedostatku podle § 114 zákona o elektronických
komunikacích.
 průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění
k využívání čísel. Na testovacím pracovišti bylo provedeno celkem 56 kontrolních
volání. Kontrolou nebylo zjištěno porušení podmínek oprávnění k využívání čísel.
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V rámci činnosti odboru přezkoumávání rozhodnutí bylo ve sledovaném období (tj.
únor 2007) jako výsledek provedeného rozkladového řízení vydáno mj. rozhodnutí
o rozkladu, který podala fyzická osoba proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně ve věci
uložení pokuty za přestupek podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických
komunikacích, kterého se tato fyzická osoba dopustila tím, že v konkrétním období využívala
rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
podle § 17 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, bez tohoto oprávnění.
Rozhodnutím o rozkladu bylo potvrzeno rozhodnutí, kterým za uvedený přestupek ČTÚ uložil
pokutu ve výši 3 000,- Kč. Za protiprávní jednání spočívající ve využívání rádiových kmitočtů
bez oprávnění podle § 17 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích, byla uložena
pokuta ve výši 5 000,- Kč také právnické osobě – obchodní společnosti. Rovněž toto
rozhodnutí bylo rozhodnutím nadřízeného správního orgánu, kterým je v daných případech
předseda Rady ČTÚ, potvrzeno.
Stejně jako v předešlém sledovaném období (tj. leden 2007), také v únoru 2007 bylo
jako výsledek dalšího řízení o rozkladu, v tomto případě o rozkladu podnikající fyzické osoby,
potvrzeno rozhodnutí správního orgánu I. stupně o pokutě uložené ve výši 8 500,- Kč za
výkon komunikační činnosti bez oznámení podle § 13 zákona o elektronických
komunikacích.

Kontrolní činnost v oblasti cen
ČTÚ v únoru zahájil čtyři kontroly v oblasti cen.
U společnosti T-Systems PragoNet ve věci ověření cen účtovaných koncovým
uživatelům za službu přenesení čísla. Kontrola je zaměřena na ověření nákladové orientace
ceny za přenesení čísla a na ověření, zda není cena v rozporu s ustanovením § 55 odst. 3
zákona o elektronických komunikacích a neodrazuje účastníka od využití služby přenesení
čísla.
Byla zahájena státní kontrola u společnosti Telefónica O2. Cílem je ověřit, zda
v období druhého pololetí roku 2006 nedocházelo účtováním odlišných cen za službu
přenesení čísla k diskriminaci jednotlivých operátorů, kteří mají se společností Telefónica O2
uzavřenu smlouvu o propojení. Kontrola je podle § 55 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích zaměřena na ověření nákladové orientace ceny a dále na zjištění, zda
v rozporu s § 5 odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. c) zákona o elektronických komunikacích
nedochází k narušování hospodářské soutěže či k diskriminaci mezi podnikateli.
U společnosti Telefónica O2 byla zahájena kontrola ve věci zjištění, zda u cenových
plánů Volno a Volno Plus nejsou ceny dílčích služeb nabízeny pod náklady a zda
nedochází k porušování povinností uložených na relevantním trhu 8 – původ volání
(originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě na základě výsledků analýz relevantních
trhů.
Další kontrola u společnosti Telefónica O2 byla zahájena za účelem ověření nákladů
prvního pololetí roku 2006 vstupujících do nákladového modelu pro zpřístupnění
účastnického vedení (LLU) a předložených ČTÚ v lednu tohoto roku pro potřeby regulace
cen na 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.
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6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) uzavřel šetření stížnosti
společnosti GTS NOVERA na možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže
společností Telefónica O2 při nabízení ADSL se závěrem, že porušení zákona o ochraně
hospodářské soutěže nebylo shledáno. V obdobné věci obdržel ÚOHS i stížnost společnosti
Czech On Line. Tato stížnost je v současné době postoupena na ČTÚ.
Dne 31. ledna 2007 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek čj. 7 As 50/2006,
kterým rozhodl ve věci kasační stížnosti podané ÚOHS proti rozhodnutí Krajského soudu
v Brně čj. 31 Ca 34/2003 ze dne 29. července 2005, které se týkalo problematiky
posuzování uzavřených smluv o propojení, zde konkrétně smluv uzavřených mezi
mobilními operátory, ze strany ÚOHS, a to z hlediska, zda tyto smlouvy nemohou být
hodnoceny jako dohody narušující hospodářskou soutěž. V rámci rozhodování o podané
kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud zabýval otázkou kompetencí dotčených
správních úřadů, tedy ČTÚ a ÚOHS.
Podle závěrů Nejvyššího správního soudu v této věci sledoval zákon o ochraně
hospodářské soutěže a zákon o telekomunikacích (zákon č. 151/2000 Sb.) každý primárně
jiný cíl – ve vztahu k ČTÚ jde o regulaci ex-ante a ve vztahu k ÚOHS jde o regulaci ex-post.
Pokud tedy oba orgány nerozhodují opakovaně o tomtéž, nemůže se podle názoru
Nejvyššího správního soudu jednat o kompetenční konflikt, neboť každý z uvedených orgánů
posuzuje věc z hlediska své vlastní působnosti. Navíc z žádného ustanovení zákona
o telekomunikacích nevyplývala výlučná pravomoc ČTÚ posuzovat v rozhodném období
soulad chování jednotlivých účastníků telekomunikačního trhu s principy hospodářské
soutěže ani jakékoli omezení působnosti ÚOHS ve vztahu k posuzovanému jednání.
Přestože se daný případ týká problematiky aplikace předchozí právní úpravy
(zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů), jsou závěry Nejvyššího soudu na současnou situaci použitelné obdobně. Více na
www.nssoud.cz.
V této souvislosti ČTÚ upozorňuje, že v současné době je v Parlamentu ČR
projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 118). Cílem navrhované právní
úpravy je odstranit omezení aplikovatelnosti komunitárního soutěžního práva zrušením § 1
odst. 9 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Podle tohoto ustanovení se totiž zákon
o ochraně hospodářské soutěže mimo jiné nevztahuje rovněž na jednání soutěžitelů, které je
porušením povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích nebo rozhodnutím
vydaným na jeho základě. Tato právní úprava byla Komisí Evropských společenství
shledána jako porušení Smlouvy, a proto bylo proti České republice v tomto také zahájeno
podle čl. 226 Smlouvy formální řízení.
Dne 1. února 2007 se konalo u Soudního dvora ES ústní jednání ve věci
č. C-64/06 o předběžných otázkách položených ze strany Obvodního soudu pro Prahu 3
v řízení podle části páté o.s.ř. (čj. 18 C 140/2005) týkajícího se rozhodnutí ČTÚ
čj. 25 383/2004-603/II. ze dne 20. ledna 2005. Tímto správním rozhodnutím ČTÚ, respektive
předseda ČTÚ jako správní orgán II. stupně, rozhodl o sporu mezi společnostmi
Telefónica O2 a Czech On Line ohledně uzavření dodatku ke smlouvě o propojení pro
účely poskytování ADSL tak, že potvrdil výrok správního orgánu I. stupně o povinnosti
uvedených společností se propojit pro účely ADSL podle podmínek stanovených
v předmětném rozhodnutí.
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Předběžné otázky se týkaly zejména oprávnění ČTÚ k uložení výše uvedené
povinnosti, a to v době po přistoupení ČR do Evropského společenství bez předchozí
analýzy trhu. Další jednání ve věci bylo odročeno za účelem přednesení stanoviska
generálního advokáta. Generální advokát přednesl své stanovisko ve věci dne 27. února
2007. V závěru tohoto stanoviska pak navrhl, aby Soudní dvůr ES odpověděl na položené
předběžné otázky tak, že čl. 8 odst. 2 směrnice 2002/19/ES (přístupová směrnice) a čl.
16 směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice) vykládaný ve vzájemném spojení s jejími
čl. 6 a 7, nesplňují vzhledem k jejich neprovedení do vnitrostátního práva České republiky
podmínky nezbytné k tomu, aby měly přímý účinek, takže nejsou použitelné na
skutkový stav v původním řízení v důsledku toho oprávnění ČTÚ k tomu, aby uložil
povinnost společnosti Telefónica O2 propojit její připojení ADSL s připojeními
společnosti Czech On Line, nepodléhá předchozí analýze trhu. Konečné rozhodnutí
Soudního dvora ES v dané věci zatím vydáno nebylo.
Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu 2,5 milionu korun, kterou společnosti
Aliatel, která je nyní součástí společnosti GTS Novera, vyměřil ČTÚ kvůli přesměrování
internetového připojení na drahé telefonní linky. Někteří uživatelé vytáčeného internetu
museli kvůli přesměrování nevědomky platit tisíce až desetitisíce korun měsíčně. Sdružení
obrany spotřebitelů, které se touto problematikou dlouhodobě zabývá, potvrdilo, že jde
o první definitivní verdikt v kauze. Klasické vytáčené připojení k internetu (dial-up) zneužívali
podvodníci tak, že pomocí škodlivého softwaru nebo skriptů přesměrovávali modemové
připojení na linky se zvýšeným tarifem bez upozornění zákazníka.

7. Asociace
–

8. Spotřebitelské otázky
V únoru 2007 ČTÚ dokončoval vyřizování žádostí účastníků služeb
elektronických komunikací o přezkoumání jejich případů, popřípadě přezkoumání
rozhodnutí ČTÚ, včetně požadavků na náhradu škody, týkajících se vyúčtování ceny za
poskytnuté služby elektronických komunikací, které zahrnují ceny za linky se zvláštním
tarifem (tzv. „dialery“), uplatněné u ČTÚ na základě uveřejnění závěrečného stanoviska
Veřejného ochránce práv ze dne 12. července 2006.
V tomto měsíci bylo u ČTÚ evidováno pouze 6 nových žádostí o náhradu škody.
Celkem tak ČTÚ v dané věci dosud obdržel 355 různých žádostí.
Z tohoto počtu bylo zatím ČTÚ vyřízeno 351 žádostí o náhradu škody (z toho
41 případů v únoru 2007), přičemž stejně jako v předchozích obdobích v žádném
z posuzovaných případů nebyla prokázána oprávněnost uplatněného nároku a ČTÚ tak
nemohl jinak, než tyto žádosti jako nedůvodné odmítnout.
Vedle požadavků na náhradu škody ČTÚ eviduje 100 žádostí o přezkumné řízení.
Podle zatímních výsledků přezkumu bylo dosud 67 podnětů odloženo (z toto 3 případy
v únoru 2007), ve 25 případech bylo zrušeno rozhodnutí správního orgánu I. stupně a věc
vrácena k novému rozhodnutí (z toho 2 případy v únoru 2007) a v jednom případě byla věc
řešena neformálním dopisem ČTÚ.
ČTÚ dále v tomto měsíci řešil 8 podání, která byla opakovanou reakcí na předchozí
vyřízení žádosti o náhradu škody.
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Zbývající žádosti (cca 4 případy žádostí o náhradu škody a 7 žádostí o přezkum)
budou vyřízeny v následujícím období. Vzhledem k tomu, že měsíční nárůst dané agendy již
nepřevyšuje běžnou úroveň jiných podání, uzavírá ČTÚ tuto problematiku takto:
Ve výše uvedených uplatněných případech nebylo ani na základě dodatečného
přezkoumání či prošetření věcí zjištěno ze strany ČTÚ porušení povinností, které by
zakládalo relevantní nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb.,
o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. V tomto smyslu také
byly žadatelé vyrozuměni. Pokud bylo v rámci přezkumného řízení předchozí rozhodnutí
vydané ČTÚ zrušeno a věc vrácena správnímu orgánu I. stupně k novému rozhodnutí, je
řešení a další postup ve věci tohoto nového správního řízení a jeho výsledků.
Veškeré nové žádosti, návrhy a podněty týkající se problematiky dialerů budou
i nadále individuálně posuzovány ze všech právních hledisek a v intencích příslušné právní
úpravy.

Účastnické spory – spory o finanční plnění a námitky proti vyřízení reklamace
V průběhu měsíce února ČTÚ zahájil 3 945 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. Bylo vydáno 4 469 rozhodnutí ve věci.
V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny za poskytnutou
službu přístupu ke službám se zvláštním tarifem poskytovaným na síti Internet nebo na
jiných datových sítích, zahájil ČTÚ 15 správních řízení a vydal 20 rozhodnutí, z toho
ve 20 případech bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka a v žádném z případů ve
prospěch poskytovatele služby elektronických komunikací.

9. Změny legislativní
V částce 10 Sbírky zákonů ze dne 19. února 2007 bylo pod č. 27 uveřejněno
Sdělení ČTÚ ze dne 31. ledna 2007 o vydání cenového rozhodnutí č. CR/P/01.2007-1 ze
dne 12. ledna 2007, kterým se mění cenové rozhodnutí ČTÚ č. CR/P12.2005-1 ze dne
16. prosince 2005, kterým se stanoví maximální ceny vybraných základních poštovních
služeb do zahraničí. ČTÚ uveřejnil předmětné cenové rozhodnutí v částce 2 ze dne
25. ledna 2007 Poštovního věstníku. Cenové rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. února
2007.
V průběhu února 2007 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo
poštovních služeb.

10. Evropská unie
Dne 7. února 2007 se konalo zasedání COCOM. Na programu jednání byla
informace Komise o přijetí rozhodnutí o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu „116“
pro harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou (pozn.: publikováno
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dne 17. února 2007 v Úředním věstníku EU pod číslem 2007/116/ES). Veřejná konzultace,
která proběhne v březnu, pomůže k rozšíření přílohy o služby a čísla. Schválení novely,
kterou se příloha změní, se předpokládá v létě.
EK informovala o návrhu dokumentu „Zrušení Rozhodnutí Komise o minimálním
souboru pronajatých okruhů“. Minimální soubor pronajatých okruhů představuje historický
relikt z roku 1992. V rámci veřejné konzultace, která se uskutečnila minulé léto, zaznamenala
EK velkou podporu pro zrušení tohoto rozhodnutí, jak ze strany operátorů, tak ze strany států
i národních regulačních orgánů. EK může rozhodnout o zrušení po konzultaci s COCOM.
EK představila návrh dokumentu určeného pro konzultaci o autorizaci systému MSS.
Dokument obsahuje návrh rámce pro proces výběru a autorizace provozovatele systému
družicových pohyblivých služeb v pásmu 2 GHz, a to včetně systému, který užívá doplňující
zemské součásti (CGC). Konstatuje, že pásma byla celoevropsky určena pro družicovou
pohyblivou službu a zástupci členských států souhlasili s výběrem uživatelů tohoto spektra
v celoevropsky koordinovaném procesu výběru a autorizace. V souladu s regulačním
rámcem budou potřebné autorizace udělovány na národní úrovni, avšak s tím, že jejich
koordinace bude prováděna na úrovni EU. Koordinační úlohu má hrát COCOM. Kritéria
výběru budou využitelnost spektra (20 %), plánované cíle (20 %), panevropské služby
(40 %), výhody pro spotřebitele a soutěž (20 %).
EK obnovila činnost skupiny pro infrastrukturu rozhlasového a televizního vysílání
(CBISS), která se touto problematikou má zabývat z hlediska aktuálního vývoje techniky
a rozvoje digitálního vysílání.
Evropský parlament 14. února 2007 doplnil a svým usnesením přijal zprávu „Vstříc
evropské politice pro rádiové spektrum“ (Towards a European policy on the radio spectrum).
Unesení reaguje na aktivity Evropské komise v této oblasti, zejména pak na Sdělení Komise
COM(2005)400 ze dne 14. září 2005 (o tržním přístupu ke správě spektra v Evropské unii)
a Sdělení Komise COM(2006)334 ze dne 29. června 2006 (k revizi regulačního rámce pro
elektronické komunikace). Parlament poukazuje zejména na rozdílné režimy pro přidělování
spektra v jednotlivých členských státech EU. Poslanci, mimo jiné, podporují vytvoření
efektivních a spolehlivých pokynů (guidelines) pro společné rozhodovací mechanismy.
Zdůrazňují, že kmitočty pro přenos televizního a rozhlasového vysílání by neměly být a priori
vyňaty z navrhovaného flexibilního přístupu ke správě spektra a apelují na jasné definování
práv
a povinností
pro
vytvoření
právní
jistoty
v odvětví.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20070041+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
Dne 14. února 2007 se uskutečnilo v Bruselu 12. zasedání Skupiny pro politiku
rádiového spektra (RSPG). Skupina přijala Stanovisko RSPG k dopadu digitální dividendy na
politiku spektra, aktualizované Stanovisko RSPG k WRC-07 a plán činnosti RSPG pro rok
2007. RSPG svými doporučujícími stanovisky formuluje základní směry politiky EU v oblasti
rádiového spektra.
Ve dnech 15. a 16. února 2007 se konalo v Bruselu 20. plenární zasedání IRG/ERG,
na kterém komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding přednesla projev,
shrnující práci ERG v uplynulém roce 2006, a ocenila aktivity ERG v oblasti harmonizace
regulace. Nicméně zdůraznila, že v odvětví elektronických komunikací nebyl dosud v Evropě
vytvořen jednotný vnitřní trh. V souvislosti s některými příspěvky v rámci veřejné konzultace
k revizi regulačního rámce poukázala na nejednotnost přístupu regulátorů k řešení
obdobných soutěžních problémů. Za možná efektivní řešení Viviane Reding považuje
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například rozšíření pravomoci veta Komise na nápravná opatření, zřízení jediného
evropského regulačního úřadu, ale také posílení role ERG.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/697&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Ve dnech 1., 8. a 20. února 2007 proběhla v Bruselu jednání pracovní skupiny Rady
EU pro telekomunikace a informační společnost. Na těchto jednáních byly projednávány
texty a přílohy k návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve veřejných
mobilních sítích v rámci Evropského společenství. Rada prozatím nedospěla k jednotnému
závěru. Jednání navázala na vývoj diskuze v lednu, kdy byla doporučena podrobná analýza
návrhů jednotlivých členských států a příprava detailní instrukce článek po článku.
Dne 21. února 2007 Komise učinila důležitý krok v oblasti jednotného trhu příštích
generací bezdrátově komunikujících zařízení spotřební elektroniky (laptopy, mobilní telefony,
digitální kamery, TVS apod), neboť přijala rozhodnutí se závaznými podmínkami pro
využívání ultra-širokopásmové technologie (UWB).
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/213&format=HTML&aged=0
&language=EN&guiLanguage=en

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace
Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)
Na začátku února 2007 uspořádala Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) společně
s telekomunikačním regulátorem Spojených arabských emirátů (TRA) v Dubaji 7. globální
symposium regulátorů. Hlavním tématem symposia byl přechod na sítě příští generace
(NGN) a s tím související diskuse o možnostech regulátorů v oblasti podpory investic
a otevřeného přístupu. Delegáti symposia se shodli na hlavních přínosech přechodu na
NGN, za které považují masivnější využívání nových technologií, resp. nových služeb
(alternativní hlasové služby, triple play), snížení cen a usnadnění překonávání tzv. „digital
divide“ problému. Výsledkem zasedání je přijetí dokumentu „best practice“ k otázkám, jak
vytvářet příznivé podmínky pro inovace a investice a jak usnadnit přechod na NGN.
Dokument pokrývá otázky autorizace, přístupu, propojení, interoperability, číslování,
identifikace, kvality služeb, informovanosti zákazníků, bezpečnosti a ochrany. Symposia se
zúčastnilo více než 470 osob; své zástupce vyslalo 100 národních regulátorů včetně ČTÚ,
řada mezinárodních organizací i soukromý sektor. Text „best practice“ je dostupný z webové
stránky ITU.
http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR07/index.html
http://www.itu.int/newsroom/press_releases\guidelines-e.html
Koncem února se konala konference k přípravě Světové radiokomunikační
konference (WRC), která se bude konat v listopadu 2007 v Ženevě.

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT)
Pracovní skupina ECC/CPG
Ve dnech 30. ledna až 2. února 2007 se v Galway (Irsko) uskutečnilo 7. zasedání
pracovní skupiny CPG (Conference Preparatory Group), jejíž hlavní náplní je koordinovaná
příprava evropských správ na Světovou radiokomunikační konferenci Mezinárodní
telekomunikační unie (WRC-07). Projednávány byly detailní návrhy technických
a regulačních opatření k jednotlivým bodům programu WRC-07. Texty návrhů, které jsou
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postupně aktualizovány a doplňovány, budou v konečném stádiu předloženy konferenci jako
společné návrhy evropských států. Zasedání CPG odsouhlasilo také návrhy dokumentů,
které budou předloženy jménem evropských zemí na jednání CPM, tj. přípravného zasedání
Mezinárodní telekomunikační unie pro WRC-07, rozhodlo o realizaci společného veřejného
pracovního semináře k WRC-07 s EK a o uskutečnění jednání se zástupci uskupení, které
koordinují přípravu skupin zemí na WRC-07 v dalších regionech.

12. Nové technologie a služby
Řídící výbor sdružení DVB Project schválil nový technický standard pro mobilní
digitální televizní vysílání – DVB-SH (Satellite services to Handhelds). Jde o hybridní
systém, který je určen zejména pro přenos mediálního obsahu a dat na bázi IP protokolu pro
mobilní koncová zařízení, např. mobilní telefony nebo PDA. Koncová zařízení budou umět
přijímat mediální obsah prostřednictvím satelitní i pozemní sítě. Systém DVB-SH byl
navrhnut pro využití v kmitočtových pásmech S-band (satelitní vysílání) a UHF (zemské
vysílání), kde je kompatibilní se systémem DVB-H. Využití tohoto řešení se předpokládá tam,
kde je k dispozici pokrytí satelitním signálem nebo případně pokrytí zemské sítě DVB-H.
Firma Alcatel-Lucent předvedla na kongresu 3GSM v Barceloně nové řešení televize
pro mobilní telefony prostřednictvím satelitního vysílání. Služba s názvem Unlimited
Mobile TV používá nový standard DVB-SH, který slučuje vysílání přes satelit v pásmu
S a zemské vysílače. Prototyp mobilního telefonu pro kongres připravila společnost Sagem.
Předváděný přístroj byl vybavený speciální satelitní anténou pro pásmo S a další anténou
pro zemské vysílání v systému DVB-H.

13. Digitalizace RTV
Dne 13. února 2007 uspořádala Rada ČTÚ setkání s členy stálé komise Senátu pro
sdělovací prostředky a následně dne 20. února 2007 předseda Rady ČTÚ seznámil Stálou
komisi pro sdělovací prostředky PSP ČR se současným stavem procesu digitalizace.
Hlavním důvodem této iniciativy představitelů ČTÚ bylo apelovat u nejvyšších
zákonodárných představitelů na neprodlené řešení zablokované digitalizace televizního
vysílání zajištěním nezbytných změn dotčených právních norem.
Dne 26. února 2007 se sešla Rada ČTÚ se členy Asociace digitálních televizí a dne
28. února 2007 s managementem TV Prima.
V sídle ČTÚ se dne 22. února 2007 uskutečnil další workshop k problematice
poskytování mobilních multimediálních služeb. Představitelům Asociace provozovatelů
mobilních sítí a ČTÚ zástupci T-Mobile s komentářem představili výsledky společného
pilotního projektu T-Mobile/Radiokomunikace, který proběhl koncem roku 2006 v Praze.
Předseda Rady ČTÚ Pavel Dvořák prezentoval technické podmínky pro sestavení vysílací
sítě pro poskytování mobilních multimediálních služeb v návaznosti na závěry kmitočtového
plánu RRC 06 při respektování Plánu využití rádiového spektra.
Na ČTÚ se dále dne 23. února 2007 uskutečnilo další pracovní setkání pracovníků
ČTÚ a zástupců České televize a Televize Nova k otázkám procesu přechodu na digitální
zemské vysílání v oblasti Domažlice a k přípravě pilotního projektu přechodu na digitální
vysílání v oblasti Ústí nad Labem. Zástupci obou televizí potvrdili záměr zahájit v polovině
letošního roku pilotní projekt v oblasti Ústí nad Labem. Zároveň informovali ČTÚ
o připravované dohodě těchto stran, týkající se postupu v oblasti Domažlic. Jako očekávaný
termín vypnutí analogového vysílání byla oběma stranami potvrzena polovina roku 2007.
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Konkrétní datum a podmínky pro vypnutí analogového vysílání budou upřesněny na další
schůzce do konce března 2007. Účastníci pracovního setkání identifikovali tři klíčová témata
procesu přechodu v dané oblasti – otázky pokrytí území digitálním signálem, otázky
penetrace zařízeními pro příjem digitální televize a navazující otázky informační kampaně.
Bližší informace k uvedeným akcím lze získat na webových stránkách ČTÚ v části
Tiskové zprávy.

14. Správa rádiového spektra
Rada ČTÚ schválila dne 8. února pod označením VO-R/22/02.2007-2 všeobecné
oprávnění k provozování terminálů družicových systémů pro osobní komunikaci
v kmitočtovém pásmu 150 MHz. Všeobecné oprávnění bylo zpracováno na základě
požadavku provozovatele družicového systému ORBCOMM a po posouzení kompatibility
provozu terminálů tohoto družicového systému s ostatními radiokomunikačními službami,
kterými je pásmo 150 MHz v České republice obsazeno. Všeobecné oprávnění nabývá
účinnosti dnem 1. března 2007.
Dne 12. února 2007 byla ukončena diskuze k návrhu změn všeobecného oprávnění
č. VO-R/2/XX.2007-Y k využívání rádiových kmitočtů a k provozování bezdrátových místních
informačních systémů (BMIS) v kmitočtovém pásmu 70 MHz. Ve stejném termínu byla
ukončena i diskuze k návrhu změn všeobecného oprávnění č. VO-R/10/XX.2007-Y
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu.
Rada ČTÚ rozhodla na svém zasedání 19. února 2007 o vydání části plánu
rádiového spektra č. PV-P/22/02.2007-3 pro kmitočtové pásmo 87,5 – 146 MHz. Nové
vydání nyní zahrnuje využívání rádiových kmitočtů v rozsahu 87,5 – 108 MHz pro zařízení
krátkého dosahu pro bezdrátové akustické aplikace na základě všeobecného oprávnění
a upřesňuje podmínky využití spektra v pásmu 137 – 138 MHz pro letecký sport.

15. Poštovní služby
V průběhu února se ČTÚ zabýval zejména kontrolou dodržování zákona o poštovních
službách při uzavírání poštovních smluv. Kontrola dosud nebyla uzavřena.
Zástupce ČTÚ se pravidelně účastní jednání týkajícího se nového znění směrnice
97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství
a zvyšování kvality služby v rámci Rady EU. Zástupci ČTÚ se podílejí na přípravě novelizace
zákona o poštovních službách, jež je nezbytná s ohledem na liberalizaci oboru poštovních
služeb, k níž dojde na základě citované směrnice.
Před dokončením je správní řízení ve věci schválení pravidel, podle nichž budou
náklady společné pro více činností pro držitele poštovní licence přiřazovány jednotlivým
službám, na něž se vztahuje poštovní povinnost.
Projednáno Radou ČTÚ dne 5. března 2007.
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