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Manažerské shrnutí 

 

V průběhu června 2007 uzavřel Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) 
veřejnou konzultaci návrhů rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na trhu 
č. 9 „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných 
v pevném místě“ a na trhu č. 16 „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných 
mobilních telefonních sítích“. Výsledky konzultace včetně vypořádání připomínek ČTÚ 
zveřejnil dne 20. června 2007.  

Dne 28. června ČTÚ zveřejnil v částce 13 Telekomunikačního věstníku opatření 
obecné povahy, kterými se v souvislosti s účinností vyhlášky č. 117/2007 Sb., o číslovacích 
plánech služeb a sítí elektronických komunikací mění opatření obecné povahy 
č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci 
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností čísel, a opatření obecné povahy, kterým se mění opatření obecné povahy 
č. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci 
volby a předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s volbou a předvolbou operátora.  

Dne 14. června 2007 vydal Soudní dvůr Evropských společenství v Lucemburku 
pod čj. C-64/06 rozsudek ve věci žádosti Obvodního soudu pro Prahu 3 o rozhodnutí 
o předběžné otázce, a to v souvislosti s řešením sporu společnosti Telefónica O2 
Czech Republic, a.s. a Czech On Line a.s. týkajícího se zamítnutí žádosti společnosti 
Czech On Line o rozšíření stávající spolupráce na širokopásmový vysokorychlostní 
internet („Asymmetric Digital Subscriber Line“, dále jen „ADSL“) společností 
Telefónica O2. ČTÚ byl podle rozsudku oprávněn přezkoumat povinnost podniku 
s významnou tržní silou. V tomto rozhodnutí nejde však ještě o faktické rozhodnutí sporu 
obou společností, ale pouze o vyřešení předběžné otázky. Věcně bude o sporu rozhodovat 
až Obvodní soud pro Prahu 3. 

Dne 29. června 2007 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve 
veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES, 
které vstupuje v platnost dne 30. června 2007. Tomuto nařízení o regulaci mezinárodního 
roamingu je věnováno téma měsíce. 

Mezinárodní porota The Computersworld Honnors Program 2007 ocenila dne  
4. června ve Washingtonu DC během Laureate Medal Ceremony nominaci projektu ČTÚ 
„Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra“ (ASMKS) do této prestižní 
soutěže významných IT projektů. Projekt ASMKS byl nominován v kategorii veřejná správa 
a neziskové organizace. 

Pátým členem Rady ČTÚ se od 1. července stal na základě rozhodnutí vlády ČR pan 
Ing. Zdeněk Švrček. 
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1. Vývoj trhů 

V předstihu před účinností nového Nařízení Komise k regulaci cen mezinárodního 
roamingu přistoupili mobilní operátoři k nabízení nových roamingových tarifů rozšiřováním 
stávajících služeb či snižováním cen za roamingová volání. U společnosti Telefónica O2 je 
možné si od 20. června aktivovat tarif O2 Smart Roaming. Nabídka je poskytována jak 
tarifním zákazníkům, tak i zákazníkům předplacených karet. Ze 14 turistických destinací 
(Chorvatsko, Slovensko, Francie atd.) tak zákazník volá do ČR či do zemí v rámci této 
nabídky za 11,78 Kč/min, přičemž u příchozích hovorů je měsíčně poskytnuto 30 minut 
zdarma, poté je cena za příchozí hovor 5,95 Kč/min. Z ostatních zemí EU, které nejsou v této 
tzv. O2 Smart destinaci, bude cena za odchozí volání do ČR a v rámci této zóny 29,75 
Kč/min a za příchozí volání 22,60 Kč/min. U ostatních států (další 2 zóny jsou Ostatní země 
v Evropě a Ostatní) jsou ceny stejné jako u mezinárodního roamingu (41,65 Kč/min, resp. 
65,45 Kč/min za odchozí volání, 23,80 Kč/min, resp. 53,55 Kč/min za příchozí volání). Není 
účtována žádná cena za aktivaci či cena za sestavení volání a dané ceny platí pro všechny 
mobilní sítě v navštívené zemi (není tak nutné vyhledávat síť partnerského operátora).  

Společnost T-Mobile rozšířila své roamingové zvýhodnění Cestovatel. Od 14. června 
se vztahuje na všechny mobilní sítě v 11 zemích, kde je T-Mobile jedním z mobilních 
operátorů (zákazníci tak mohou využít i jinou síť než síť T-Mobile).  

Také společnost Vodafone zlevnila před nadcházejícím obdobím letních prázdnin 
a dovolených roamingové volání. Cena za sestavení volání u služby Vodafone Passport se 
v červnu snížila z 29,75 Kč (včetně DPH) na 22,- Kč (včetně DPH). Všichni zákazníci 
společnosti Vodafone tak mohou využít levnějšího volání s Vodafone Passportem ze všech 
zemí EU a z Chorvatska.  

Společnost UPC Česká republika přistoupila ke zrušení limitů pro přenos dat 
u většiny svých služeb přístupu k síti Internet, nabízených v sítich UPC i Karneval. 
Společnost současně výrazně navýšila limity u služby Flex (ze 2 GB na 20 GB) v síti UPC 
a služby Starter (z 10 GB na 20 GB) na obou sítích. Ceny za služby a přenosové rychlostí 
zůstávají zachovány. Společnost nadále ponechává ve Všeobecných obchodních 
podmínkách dříve definovanou FUP (Fair Use Policy), aby v případě možných akcí 
zneuživatelů sítě mohla zabezpečit kvalitu připojení. 

 Společnost Telefónica O2 zveřejnila počátkem června novou velkoobchodní 
nabídku služeb ADSL s platností od 1. července 2007 (RAO). Změny proti původní 
velkoobchodní nabídce (platné od 1. dubna 2007) se týkají především navýšení objemových 
limitů a snížení ceny za každý započatý 1 GB nad limit na polovinu ze současných 30,- Kč 
na 15,- Kč. Změny datových limitů mají následující podobu: 

Max. dosažitelná rychlost Datové limity platné do 
30. června 2007 

Datové limity platné od 
1. července 2007 

2048/128 kbit/s 4 GB 12 GB 

3072/128 kbit/s 6 GB 17 GB 

4096/256 kbit/s 15 GB 24 GB 

6144/384 kbit/s 25 GB 36 GB 

8192/512 kbit/s 35 GB 48 GB 
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U základní rychlosti 2048/128 kbit/s tak datový limit vzroste na trojnásobek původní 
hodnoty, tj. na 12 GB, nejvyšší limit u rychlosti 8192/512 kbit/s bude od července místo 
současných 35 činit 48 GB a zvýší se tak o 37 %. 

V souvislosti s novou velkoobchodní nabídkou chystá společnost Telefónica O2 
navýšení datových limitů i pro své maloobchodní zákazníky a to rovněž s platností od 
1. července 2007. Ke zvýšení dojde u služeb O2 Internet ADSL, O2 Trio, O2 Duo a O2 Duo 
Mobil. U nejběžnější služby s rychlostí 2 Mbit/s se datový limit zvýší ze 3 na 10 GB za měsíc. 
U nejrychlejšího připojení (8192/512 kbit/s) vzroste limit ze 30 na 40 GB. 

Již s platností od 1. června 2007 oznámila společnost GTS NOVERA zrušení 
datových limitů u služby Novera duo expres, kde se kombinují standardní telefonní služby 
a vysokorychlostní připojení k internetu, a kterou poskytuje na zpřístupněných účastnických 
vedeních (LLU). V rámci zaváděcí nabídky je navíc možné získat variantu s připojením 
k internetu o rychlosti 3 Mbit/s včetně telefonní služby za měsíční paušál 767,55 Kč vč. DPH.  

Pro všechny uživatele připravila GTS NOVERA tříměsíční datové prázdniny, které 
začínají od 1. července. Zákazníci využívající službu vysokorychlostního připojení k internetu 
Novera DSL se v tomto období budou moci připojit k internetu bez jakýchkoliv datových 
limitů. Zákazníci tak budou moci stahovat data bez objemového či rychlostního omezení. 
Datové prázdniny platí až do konce září, a to jak pro nové, tak i stávající zákazníky.  

Společnost GTS NOVERA dále představila speciální nabídku své služby Novera 
komplet office. Zde se kombinují telefonní služby s vysokorychlostním připojením k internetu 
a je určena především pro živnostníky a malé a střední firmy, kteří mohou do konce června 
využít speciální akční nabídky. Při smlouvě se závazkem na 18 měsíců zákazník získá za 
1,19 Kč včetně DPH nejen aktivaci služby, ale i přenesení stávajících telefonních čísel ze 
sítě předchozího operátora do sítě společnosti GTS NOVERA při výběru koncových zařízení 
může zvolit i modem s Wi-Fi. Novera komplet office je nastavena tak, že zákazníci 
automaticky získávají s rostoucím objemem telefonního provozu slevu. Ta závisí na 
skutečném objemu provozu v daném měsíci a je uplatňována již při objemu nad 1000,- Kč. 
Při aplikaci největší slevy zaplatí zákazník paušál ve výši pouhých 113,05 Kč vč. DPH 
měsíčně za celé telefonní a internetové řešení. 

Datové limity zvýšila pro cenový plán „Sky FlexiDSL Natural 1:50“ od 1. června 2007 
i společnost SkyNet, a.s. Např. pro základní rychlost 2048/128 kbit/s vrostl datový limit ze 
4 na 12 GB, pro 8192/512 kbit/s ze 35 na 48 GB. 

Společnost Telefónica O2 začala domácnostem od 1. června 2007 nabízet cenový 
tarif O2 Volám. Součástí cenového tarifu O2 Volám je tarifní balíček, který osahuje 800 minut 
bezplatného místního a dálkového volání ve špičce i mimo špičku do pevných sítí v ČR 
v rámci jednoho zúčtovacího období s maximální délkou jednoho neúčtovaného volání 
30 minut. Po překročení maximálního objemu bezplatného volání nebo maximální délky 
jednoho neúčtovaného volání je volání zpoplatňováno dle příslušného cenového tarifu. 
U tarifního balíčku O2 Volám nedochází k převodu volných minut do dalšího zúčtovacího 
období.  

Společnost UPC Česká republika spustila pilotní projekt příjmu placené satelitní 
televize UPC Direct z předplacených karet (tzv. pre-paid). Předplacené karty UPC, které se 
v současné době objevily na českém trhu, obsahují příjem základní české programové 
nabídky Rodina na období šesti měsíců. Kartu s předplatným pořídí jen zákazníci s nákupem 
satelitního kompletu za zvýhodněnou cenu v rámci pilotní fáze zatím pouze od jednoho 
výrobce boxů (mascom). Výhody pre-paid karet pro diváky jsou zřejmé: zákazník nemusí na 
prodejně při koupi satelitního kompletu podepisovat žádnou smlouvu a uvádět o sobě osobní 
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údaje. Aktivace a zřízení služby jsou tak velmi rychlé, což ocení nejenom samotní prodejci 
ale především jejich zákazníci. 

Téma měsíce – Regulace mezinárodního roamingu 

Záměrem regulovat ceny za mezinárodní roaming se Evropská komise zabývala 
dlouhodobě. V první polovině roku 2006 připravila návrh Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o mezinárodním roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Společenství a dílčí 
úpravy Směrnice 2002/21/ES o společném regulačním rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací (dále jen „nařízení“), jehož cílem je doplnit současný regulační rámec pro 
elektronické komunikace tak, aby byl zajištěn právní základ pro efektivní postup pro 
dosažení podstatného snížení cen za roamingová volání. Tohoto snížení má být dosaženo 
principem „European Home Market Approach“ („koncepce evropského domácího trhu“), 
jehož zavedení znemožní neodůvodněně vysoké ceny za mezinárodní roaming v rámci 
Společenství. 

Trh služeb mezinárodního roamingového volání vykazuje podle názoru Komise určitá 
specifika, díky nimž výše cen za tyto služby zůstává působením trhu neovlivněna, neboť 
základním kritériem, podle něhož si spotřebitelé vybírají mobilní operátory, jsou ceny za 
vnitrostátní volání. Podle Komise na rozdíl od trhu služeb vnitrostátního volání na 
roamingovém trhu nepůsobí obvyklé přirozené tlaky na snižování cen. ČR však podle vývoje 
v době prvního návrhu nařízení podle rozboru situace na trhu mezinárodního roamingového 
volání a na základě výsledku jeho analýzy dospěla k názoru, že situace nevyžaduje 
regulační zásah a tento názor prezentovala ve svém stanovisku zaslaném Komisi, když se 
vyjádřila zejména proti regulaci maloobchodních cen. 

V prosinci loňského roku se v Bruselu konala telekomunikační část pravidelného 
jednání Rady Evropské unie pro dopravu, telekomunikace a energetiku, kde ministři 
členských států diskutovali o aktuálních problémech v oblasti elektronických komunikací 
a poštovních služeb.  

Hlavní diskuse během oficiálního jednání se zaměřila na otázku předloženého návrhu 
na regulaci cen za mezinárodní roamingová volání v rámci EU. Většina členských států 
tehdy vyslovila souhlas s názorem komisařky Viviane Redingové, že ceny za mezinárodní 
roamingová volání v rámci EU jsou příliš vysoké a neodpovídají nákladům jednotlivých 
operátorů a uvítala iniciativu Evropské komise, nicméně nedošlo ke shodě na míře 
a způsobu regulace. 

Německé předsednictví pokládalo vyřešení problému regulace cen za mezinárodní 
roamingová volání za svou prioritu a připravilo kompromisní verzi návrhu nařízení, ve kterém 
zohlednilo výsledky diskuse na Radě ministrů během druhé poloviny roku 2006. Tento 
kompromisní návrh byl projednáván na pracovních jednáních v orgánech Rady s cílem 
nalézt shodu s Evropským parlamentem tak, aby mohlo být nařízení schváleno ještě 
v průběhu německého předsednictví. Výbory Evropského parlamentu ITRE (Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku) a IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele) 
projednaly původní návrh Evropské komise. Tyto výbory zveřejnily návrhy svých zpráv 
s pozměňovacími návrhy k původnímu návrhu Evropské komise. 

Dne 28. března 2007 distribuovalo německé předsednictví souhrnný dokument, který 
obsahoval veškeré pozměňovací návrhy, které byly projednány ve výboru ITRE. O těchto 
pozměňovacích návrzích ke zprávě poslance Rübiga se hlasovalo začátkem dubna tohoto 
roku. V pozměňovacích návrzích se projevila nejednotnost názorů a ukázala se názorová 
pestrost zastoupená v Radě a výboru IMCO. Některé pozměňovací návrhy se postavily proti 
maloobchodní regulaci, definovaly nově tzv. „eurotarif“, nebo změnily cenové stropy. 
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Pozměňovací návrhy francouzských poslanců se snažily řešit problematiku francouzských 
zámořských území tím, že stanovují jiný výpočet sazby za terminaci v mobilní síti. 
Pozměňovací návrhy k průměrnému velkoobchodnímu stropu navrhovaly částku od 
0,20 EUR do 0,35 EUR. Některé návrhy byly proti zrušení maloobchodní regulace.  

Pozice ČR byla během projednávání v Radě konzistentní, nutně však reagovala na 
aktuální úpravy pravidel regulace v jednotlivých etapách přípravy návrhu textu Nařízení. 
Podporovala kompromisní návrh Rady, resp. německého předsednictví. ČR nepodpořila 
kompromisní návrh Rady týkající se dodatečné maloobchodní regulace (čl. 4a). 

ČR nepodpořila návrhy Parlamentu na zakotvení povinnosti „must-carry“, povinnosti 
poskytovat paušální „all inclusive“ tarif a zavedení režimu opt-out pro všechny zákazníky pro 
využívání tzv. „eurotarifu“. Návrh aby skutečnost, že se zákazník chystá uskutečnit nebo 
přijmout roamingové volání bylo předznamenáno zvláštní ikonou nebo varováním na displeji 
přístroje, považovala ČR za nevhodný, a proto jej také nepodpořila. 

Přijaté nařízení stanovuje stropy průměrných velkoobchodních cen, maloobchodní 
eurotarif jako maximální cenu, zvýšení transparentnosti a zavedení pravomocí národních 
regulačních orgánů sankcionovat neplnění nařízení. Nařízení stanovuje regulaci cen, které si 
mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb za 
hlasová volání zahájená a ukončená v rámci Společenství, a použije se na ceny účtované 
mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni. Dále stanoví pravidla zaměřená na zvýšení 
transparentnosti cen a zlepšení poskytování informací o cenách uživatelům roamingových 
služeb na území Společenství. 

Průměrná velkoobchodní cena sjednaná mezi dvěma operátory nesmí překročit 
0,30 EUR za minutu, postupně se sníží během 24 měsíců od účinnosti nařízení až na 0,26 
EUR za minutu. Maloobchodní cena v rámci eurotarifu nesmí překročit 0,49 EUR za minutu 
za uskutečněná volání a 0,24 EUR za minutu za přijatá volání (postupně se sníží na 0,43 
a 0,19 EUR za minutu). Eurotarif musí být nabídnut všem roamingovým zákazníkům. 
Roamingovým zákazníkům, kteří si v průběhu dvou měsíců nezvolí žádný roamingový tarif 
(vyjma zákazníků, kteří si do 30. června 2007 zvolili zvláštní roamingový tarif nebo balíček), 
se automaticky poskytne eurotarif. 

Další ustanovení nařízení se týkají transparentnosti cen a informovanosti uživatelů. 
Každý domovský operátor poskytne roamingovému zákazníkovi po jeho vstupu na území 
jiného členského státu než členského státu bezplatně prostřednictvím zprávy zaslané na 
mobilní telefon informace o cenách roamingu, které platí pro uskutečňování a příjem volání 
zákazníkem v navštíveném členském státě. Zákazník však může požádat, aby takové 
informace nedostával. 

Národní regulátoři mají pravomoc sledovat vývoj trhu mezinárodního roamingového 
volání a plnění podmínek nařízení ze strany operátorů. Po uplynutí určené doby (18 měsíců 
po vstupu nařízení v platnost) dojde k přezkumu stavu trhu mezinárodního roamingového 
volání Evropskou komisí a na jeho základě se rozhodne, zda bude prodloužena účinnost 
nařízení, jinak automaticky k 30. červnu 2010, tj. po 36 měsících, jeho účinnost skončí. 

Nařízení prošlo příslušnými schvalovacími procedurami a 29. června 2007 bylo 
zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Nabylo tedy platnosti 30. června 2007 
a příslušné části vejdou v účinnost podle platného znění – pro stávající zákazníky možnost 
zvolit si eurotarif nebo jakýkoli jiný roamingový tarif a informování těchto zákazníků o nové 
situaci do 1 měsíce po vstupu nařízení v platnost, regulace velkoobchodních cen dva měsíce 
po vstupu nařízení v platnost, povinnosti transparentnosti tři měsíce po vstupu nařízení 
v platnost. 
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2. Regulační opatření 

 Dne 20. června 2007 ČTÚ zveřejnil výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání 
připomínek k návrhu rozhodnutí o změně a zrušení povinností uložených na základě § 51 
odst. 3 zákona o elektronických komunikacích na trhu č. 9 „Ukončení volání (terminace) 
v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě“ společnostem 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., BT Limited, organizační složka, Czech On Line, a.s., 
ČD-Telematika, a.s., ČEZnet, a.s., ETEL, s.r.o., GTS NOVERA a.s., RADIKOMUNIKACE 
a.s., T-System PragoNet, a.s. a TISCALI Telekomunikace Česká Republika s.r.o.  

Téhož dne ČTÚ zveřejnil výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání připomínek 
k návrhu rozhodnutí o změně povinností uložených na základě § 51 odst. 3 zákona 
o elektronických komunikacích na trhu č. 16 – „Ukončení volání (terminace) v jednotlivých 
veřejných mobilních telefonních sítích“ společnostem Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 
T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic a.s.

ČTÚ odeslal finální návrhy rozhodnutí týkající se změn resp. rušení povinností na 
obou relevantních trzích k notifikaci Evropské komisi a k vyjádření ÚOHS.  

Dne 28. června ČTÚ zveřejnil výsledky veřejné konzultace včetně vypořádání 
připomínek k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2007-Y, kterým se mění 
opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační 
podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi 
podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel a k návrhu opatření obecné povahy 
č. OOP/11/XX.2007-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/11/10.2005-42, 
kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby 
operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou 
operátora. Stejného dne byla znění předmětných opatření zveřejněna v částce 13 
Telekomunikačního věstníku. Důvodem provedení změn uvedených opatření byla 
skutečnost, že nová vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech služeb a sítí 
elektronických komunikací na rozdíl od předchozí úpravy číslovacích plánů (platné do 
30. června 2007) neupravuje vymezení čísel, na která lze aplikovat službu přenositelnosti 
telefonních čísel a volání s využitím služeb volba a předvolba operátora. Došlo tak k dílčímu 
rozšíření rozsahu čísel, na která se vztahuje povinnost umožnit přenesení čísla a umožnit 
volbu a předvolbu operátora. 

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v červnu 2007  
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

44337/2007-
606 

Unient 
Communications, 
a.s. 

Vodafone Czech 
Republic a.s. 

Spor o uzavření Dodatku č. 2 ke 
smlouvě o propojení 

44338/2007-
606 

Unient 
Communications, 
a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic,a.s. 

Spor o uzavření Dodatku č. 4 ke 
smlouvě o propojení 

Řízení pravomocně ukončená nebo vrácená k novému projednání v červnu 2007  
Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

20 072/2007-
603 
(50 837/2006-
606)  

Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o vydání finančních částky 
nespočívající v poskytování služeb 
elektronických komunikací 
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)
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25 378/2007-
603 
(54 832/2006-
606)  

Telefónica O2 
Czech Republic, 
a.s. 

TISCALI 
Telekomunikace Česká 
Republika s.r.o. 

Spor o vydání finančních částky 
nespočívající v poskytování služeb 
elektronických komunikací 
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)

28 552/2007-
603 
(50 836/2006-
606) 

Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o určení ustanovení smlouvy 
o propojení ze dne 7. ledna 2000 
za neplatné pro rozpor se zákonem
(napadené rozhodnutí se 
prohlašuje za nicotné) 

29 348/2007-
603 
(44 398/2005-
610) 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

Spor o uzavření Dodatku ke 
smlouvě o propojení ze dne 20. 
prosince 2000 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací správnímu orgánu I. 
stupně k novému projednání) 

29 826/2007-
603 
(9 759/2006-
610) 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o uzavření Dodatku ke 
smlouvě o propojení ze dne 19. 
prosince 1997 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací správnímu orgánu I. 
stupně k novému projednání) 

32 113/2007-
603 
(63 534/2006-
606) 

ETEL, s.r.o. Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s. 

Spor o uzavření Dodatku ke 
smlouvě o propojení pro účely 
přístupu ke službě „Virtuálních 
volacích karet“ v síti společnosti 
ETEL s.r.o. 
(napadené rozhodnutí se potvrzuje)

32 122/2007-
603 
(875/06-610) 
 

Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

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

Spor o uzavření Dodatku ke 
smlouvě o propojení ze dne 22. 
března 2001 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací správnímu orgánu I. 
stupně k novému projednání) 

 

4. Univerzální služba 

Společnost Telefónica O2  jako  poskytovatel univerzální služby předložila vyúčtování 
prokazatelné ztráty za tu část roku 2006, po kterou poskytovala univerzální službu podle 
zákona č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. ČTÚ bezprostředně  
zahájil ověřování výše této ztráty. 

V průběhu června ČTÚ dále pokračoval ve správních řízení, která vede ve věci 
stanovení výše příspěvků na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby za roky 2001 až 
2005, na jejíž úhradu má společnost Telefónica O2 jako poskytovatel univerzální služby 
nárok. Rozhodnutí ve věci ověření samotné výše ztráty  za jednotlivé roky (s výjimkou ztráty 
za rok 2003) již byla vydána dříve a nabyla právní moci.  

V současnosti tak ČTÚ vede 16 správních řízení ve věci úhrady prokazatelné ztráty 
za rok 2001 (195 042 676,- Kč) a 25 správních řízení ve věci úhrady prokazatelné ztráty za 
rok 2002 (257 494 476,- Kč). V případě těchto řízením jsou již prováděny poslední procesní 
úkony před vydáním jednotlivých rozhodnutí.  

Ve věci úhrady prokazatelné ztráty za rok 2004 (302 622 498,- Kč) vedl ČTÚ 30 
správních řízení, ve kterých již vydal jednotlivá správní rozhodnutí, a v případě ztráty za rok 
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2005 (286 966 147,- Kč) připravuje ČTÚ zahájení správních řízení ve věci úhrady této 
prokazatelné ztráty na nejbližší období.  

Průběh uvedených správních řízení je zásadně ovlivněn množstvím subjektů, které 
jsou účastníky těchto řízení, a jejichž připomínky a návrhy musí ČTÚ individuálně v těchto 
řízeních vypořádávat.  

5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu června ČTÚ prováděl následující kontrolní akce: 

− kontrola kmitočtového pásma 2,4 GHz z hlediska dodržení podmínek při 
využívání kmitočtů dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34. Zjištěné 
závady byly řešeny výzvou k odstranění nedostatku podle § 114 Zákona. 

− kontrola kmitočtového pásma 300 MHz, které je od 1. ledna 2006 uvolněno 
výhradně pro vojenské využití. Byla provedena identifikace konkrétního vysílacího 
rádiového zařízení s provozem civilního charakteru, a to v Příšovicích u Turnova. 
V řízení zahájeném na základě kontrolního zjištění z předchozích měsíců byla 
účastníku řízení uložena pokuta ve výši 5 000,- Kč. 

− kontrola kmitočtového pásma 144 – 146 MHz, ve kterém lze provozovat rádiová 
zařízení jen na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 
Závada zjištěná v předchozím období v Novém Boru, která spočívala 
v provozování stanice amatérské radiokomunikační služby bez příslušného 
oprávnění a bez platného průkazu odborné způsobilosti, byla řešena v příkazním 
řízení uložením pokuty v úhrnné výši 2 000,- Kč. 

− 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. V jednom případě (v Chřibské) 
bylo zjištěno porušení podmínek všeobecného oprávnění. Tato závada byla na 
místě odstraněna. Závada zjištěná v předchozím období v Košťanech spočívající 
v provozu BMIS na kmitočtu v rozporu se všeobecným oprávněním 
č. VO-R/2/07.2005-15 byla řešena ve správním řízení uložením pokuty ve výši 
5 000,- Kč. 

− kontrola kmitočtového pásma 45 MHz, ve kterém bylo k 31. prosinci 2006 
ukončeno provozování rádiových zařízení malého výkonu podle všeobecného 
oprávnění č. VO-R/16/08.2005-28. Kontrolou rádiového spektra nebyl na 
předmětných kmitočtech zjištěn žádný rádiový provoz. 

− kontrola kmitočtových pásem bezšňůrových telefonních přístrojů standardů 
CT1, CT1+ a CT2, ve kterých bylo k 31. prosinci 2005 ukončeno jejich 
provozování podle všeobecného oprávnění č. VO-R/21/08.2005-33. Kontrolou 
rádiového spektra v příslušných kmitočtových pásmech nebyl zjištěn žádný 
rádiový provoz. 
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− kontrola využívání rádiových kmitočtů sítě společnosti Mobilkom, a.s. 
u základnových rádiových stanic, jejichž zahájení provozu bylo ČTÚ oznámeno, 
byly kmitočty využívány. Provoz uživatelských terminálů nebyl zaznamenán. 

− na základě požadavku Vězeňské služby České republiky, generálního ředitelství 
Praha o součinnost při plnění usnesení kontrolního výboru poslanecké sněmovny 
ze dne 5. dubna 2007, se ČTÚ zúčastnil dalšího ověření funkčnosti instalované 
technologie k zamezení nedovolené komunikace vězňů v areálech věznic 
Oráčov a Jiřice. 

− v rámci mezinárodní spolupráce ČTÚ (oddělení monitorování rádiového spektra 
Karlovice) společně s rakouskou administrací vykonali porovnávací měření 
parametru „výkon multiplexu“ vybraných FM VKV vysílačů. Odbor státní kontroly 
provádí průběžně provozní měření řady dalších FM VKV vysílačů s cílem zajistit 
dodržování základních plánovacích parametrů podle doporučení ITU. 

− z podnětu regulačního orgánu Německa bylo provedeno měření přesahu signálů 
GSM v česko-německém pohraničí. 

− spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrolách u prodejců 
telekomunikačních koncových a rádiových zařízení. Ve Frýdlantu byly zjištěny 
2 závady, které ve své kompetenci řeší ČOI.  

− průběžná kontrola využívání čísel a plnění podmínek rozhodnutí o oprávnění 
k využívání čísel. Na testovacích pracovištích bylo provedeno celkem 2 504 
kontrolních volání. Vyhodnocení kontroly dodržování rozhodnutí o přidělení 
čísel s přístupovým kódem služby (SAC) 90X bude provedeno v následujícím 
měsíci. 
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6. Ostatní regulátoři, kontrolní orgány, soudy 

olečenství v Lucemburku 
pod čj. C-64/06 rozsudek

Dne 14. června 2007 vydal Soudní dvůr Evropských sp
 ve věci žádosti Obvodního soudu pro Prahu 3 rozhodnutí 

o předběžné otázce, která se týkala výkladu čl. 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/19/ES ze dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických komunikací 
a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice), jakož i čl. 27 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) ve 
vztahu k vnitrostátní právní úpravě České republiky, a to konkrétně k § 37 dnes již však 
zrušeného zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Předmětná žádost byla Obvodním soudem pro Prahu 3 podána v rámci 
řízení podle části páté o.s.ř. (čj. 18 C 140/2005), a to v souvislosti s řešením sporu 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a Czech On Line a.s. týkajícího se 
zamítnutí žádosti společnosti Czech On Line o rozšíření stávající spolupráce na 
širokopásmový vysokorychlostní internet („Asymmetric Digital Subscriber Line“, dále 
jen „ADSL“) společností Telefónica O2. Tento spor byl v předchozím řízení řešen u ČTÚ, 
který v dané věci rozhodl dne 20. ledna 2005 pod čj. 25 383/2004-603/II. Více informací též 
Měsíční monitorovací zpráva č. 7 Českého telekomunikačního úřadu – únor 2007. 

Přestože Soudní dvůr rozsudkem v dané věci konstatuje, že na základě 
přechodných ustanovení přístupové směrnice a rámcové směrnice byl ČTÚ oprávněn 
přezkoumat povinnost telekomunikačního podniku s významnou tržní silou (zde 
společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/33/ES ze dne 30. června 1997 o propojení v odvětví telekomunikací 
s cílem zajistit univerzální službu a interoperabilitu uplatněním zásad otevřeného přístupu 
k síti (ONP), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/61/ES ze dne 24. září 
1998, uzavřít smlouvu o propojení jeho sítě se sítí jiného operátora (zde společnost Czech 
On Line a.s.) po 1. květnu 2004 v rámci ustanovení směrnice 97/33 v pozměněném znění, 
přesto nejde ještě o faktické rozhodnutí sporu obou společností, ale pouze o vyřešení 
předběžné otázky. Věcně bude o sporu rozhodovat až Obvodní soud pro Prahu 3.  

Dne 20. června 2007 vydal Nejvyšší správní soud další rozsudek, kterým rozhodl 
ve věci kasační stížnosti podané proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, které se mimo jiné 
týkalo i posuzování kompetencí ČTÚ a ÚOHS ve vztahu k ochraně hospodářské 
soutěže a provádění regulace na telekomunikačním trhu (trhu elektronických 
komunikací). Nejvyšší správní soud v tomto novém rozhodnutí zopakoval svůj předchozí 
závěr ve věci, tedy, že jak ČTÚ, tak ÚOHS vykonávají na telekomunikačním trhu svoji vlastní 
působnost, neboť každý z nich sleduje primárně jiný cíl – ve vztahu k ČTÚ jde o regulaci ex 
ante a ve vztahu k ÚOHS jde o regulaci ex post. Z tohoto pohledu se tak nemůže jednat 
o kompetenční konflikt. O předchozím rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (čj. 7 As 
50/2006) v obdobné věci viz též Měsíční monitorovací zpráva č. 7 Českého 
telekomunikačního úřadu – únor 2007. 

7. Asociace 

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (dále jen APVTS) a Česká 
asociace kompetitivních komunikací (dále jen ČAKK) uvítaly stanovisko Evropské komise 
(DG Competition), které zajišťuje to, že nebude narušena hospodářská soutěž v Praze 
v podobě neoprávněné státní podpory pro projekt Magistrátu „Internet pro Pražany“. 
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Stížnost, kterou obě asociace společně podaly 13. června 2006 u Evropské komise, vedla 
k zásadním změnám projektu hl. m. Prahy na vybudování a provozování WiFi sítě. Původní 
projekt „Internet pro Pražany“ za více než 300 milionů korun měl poskytovat bezdrátový 
přístup k internetu zdarma. To zásadně porušuje podmínky státní podpory či dotací z EU 
vzhledem k vysokému pokrytí telekomunikačními sítěmi a široké nabídce služeb. Současně 
by došlo i k narušení hospodářské soutěže. V průběhu vyšetřování Komisí, a s ohledem na 
stanovisko ÚOHS, byl projekt zastupiteli podstatně modifikován a změněn na „Bezdrátová 
Praha“, bez komerčního využití. Obě asociace podporují rychlý rozvoj připojení k internetu, 
ale ten se musí dít v souladu s evropským a českým právem, především s pravidly 
soutěžního práva a ochrany hospodářské soutěže. Investice do broadbandových sítí jsou 
především záležitostí soukromých společností a normálních tržních principů. Rozhodnutí 
Evropské komise je příkladné i pro další města a obce nejen v České republice. Ukazuje, 
jakým způsobem využívat dotace tak, aby nedošlo k neoprávněné státní podpoře a aby 
nebyla narušena hospodářská soutěž. 
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/doc/NN-24-2007-WLWL-en-
30.05.2007.pdf  

8. Spotřebitelské otázky  

nční plnění a námitky proti vyřízení reklamace 

 
sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné  
a účas

y za poskytnutou 
službu přístupu ke službám se zvláštním tarifem poskytovaným na síti Internet nebo na 
jiných 

e ktivní zamezení odchozích volání pro 
účastníka společnosti Telefónica O2 využilo za měsíc červen (k 25. červnu) 2 379 účastníků. 
Poskyt

Účastnické spory – spory o fina

V průběhu června ČTÚ zahájil 3 875 správních řízení, týkajících se účastnických

tníkem 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 7 666 rozhodnutí ve věci. 

V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování cen

datových sítích vydal ČTÚ ve správních řízeních 9 rozhodnutí, z toho 
v 6 případech bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka a ve 3 případech ve prospěch 
poskytovatele služby elektronických komunikací.  

Podle zjištění ČTÚ službu bezplatné s le

ování dílčí univerzální služby bezplatné selektivní zamezení odchozích volání pro 
účastníka zahájila společnost Telefónica O2 dne 28. října 2006 v souladu 
s rozhodnutím čj. 19 594/2006-610/VIII. vyř. ze dne 28. července 2006 a zveřejnila 
v Provozních podmínkách pro poskytování veřejně dostupné telefonní služby, které jsou 
součástí Všeobecných podmínek, podmínky pro poskytování této dílčí služby. V období od 
28. října 2006 do 25. června 2007 využilo službu bezplatného selektivního zamezení 
odchozích volání 15 224 účastníků. 

9. Změny legislativní 

V průběhu června 2007 nebyly ve Sbírce zákonů uveřejněny žádné právní 
předpisy, které by měly zásadní dopad do oboru elektronických komunikací nebo 
poštovních služeb. 

rvna 2007 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (část L 171/32) 
uveřejn no nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 
2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně 

 
Dne 29. če
ě
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směrn

května 2007 se konalo v Oslu 21. plenární zasedání IRG/ERG. 
yla informace o připravované revizi regulačního rámce, posílení 

postavení IRG/ERG včetně rozpočtu trvalého sekretariátu v Bruselu a diskuse nad 
harmon

ltace o přiřazení konkrétních čísel 
k vybraným kategoriím služeb se sociální hodnotou číselného rozsahu „116“.  

 nákladům sítí 
příští generace (NGN). Předmětem diskuse byly navržené zásady vedení nákladového 
účetnic

ní Evropského parlamentu a Rady o roamingu 
ve veřejných mobilních sítích v rámci Evropského společenství. Eurokomisařka Viviane 
Reding

ice 2002/21/ES. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 30. června 2007. K tomuto 
datu je uvedené nařízení závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech 
členských státech. 

10. Evropská unie 

Ve dnech 30. a 31. 
Hlavními body programu b

izací nápravných opatření. Dále byla předložena informace o přípravě „guidelines“ 
k zajištění jednotné implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady o roamingu ve 
veřejných mobilních sítích. Evropští regulátoři se budou podílet na vyhodnocení výsledku 
veřejné konzultace k NGA (Next Generation Access). 

Dne 6. června 2007 se v Bruselu uskutečnilo zasedání pracovní skupiny COCOM 
k vyhodnocení výsledků ukončené veřejné konzu

Ve dnech 7. a 8. června 2007 se uskutečnilo zasedání RA PT tj. pracovní skupiny 
IRG/ERG. Jeho hlavní náplní byla prezentace prvního návrhu dokumentu k

tví, struktury nákladů, tvorby modelu pro sledování provozních a investičních nákladů, 
které by se následně promítly do ceny včetně otázek přechodového období od stávajících 
sítí k sítím NGN. Účelem pracovního jednání byla i vzájemná informovanost o aktuálních 
úkolech regulátorů v jednotlivých zemích. 

Dne 7. června 2007 byl v Lucemburku na zasedání Rady ministrů odpovědných za 
telekomunikace schválen návrh Naříze

ová při svém vystoupení naznačila, že nařízení na snížení cen roamingu zřejmě 
nebude poslední regulací. Regulovány by měly být i ceny za takzvaná mobilní data, či za 
SMS a MMS. Evropská komise musí během následujících 18 měsíců připravit podrobnou 
analýzu, která bude zkoumat funkčnost nařízení, které sníží ceny roamingu. Pokud v této 
analýze dospěje k závěru, že vše funguje, jak má, a ceny SMS a MMS jsou přemrštěné, 
může časem vzniknout návrh na regulaci cen i u těchto produktů. 
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/230&format=HTM
L&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dne 11. června 2007 představila Evropská komise novou publikaci o pozici Evropy ve
výzkumu a inovaci: „Klíčová čísla roku 200

 
7 ve vědě, technologii a inovaci“. Podíl R&D 

z GDP (Gross Domestic Product, tj. výdaje na výzkum a vývoj jako % z HDP) v Evropě od 
devadesátých let stagnuje, zatímco významnější konkurenti jako Japonsko, Čína nebo 
Severní Korea jej byli schopni navýšit. Stejně tak přetrvává deficit vůči USA. Nízký podíl R&D 
v EU je znepokojující, neboť současná světová ekonomika je založená na „bázi vědění“. Pro 
Evropu to tedy znamená přijmout v kontextu s revidovanou Lisabonskou strategií takové 
kroky, které by současný stav zvrátily. 
http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/790&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en

Dne 13. června 2007 se uskutečnilo 20. zasedání RSC, které se zabývalo
technickými otázkami regulace spojený

 
mi s užitím rádiového spektra v oblasti mobilních 

komunikací na palubách letadel (MCA), specifických aplikací ultraširokopásmové 
technologie, mobilních multimédií v pásmu 1452 – 1479,5 MHz, širokopásmového 
bezdrátového přístupu (BWA) v pásmu 3,4 – 3,8 GHz a harmonizace zařízení krátkého 
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dosahu (SRD), kde předmětem diskuse byly i příslušné návrhy Rozhodnutí Evropské komise 
případně jejich aktualizace. Dále byly projednávány otázky dalšího postupu s WAPECS, 
stavu implementace vydaných rozhodnutí Evropské komise, zpráva CEPT k digitální 
dividendě aj. Veřejné dokumenty z tohoto zasedání RSC jsou dostupné na adrese 
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/radiospectrum/library?l=/public_documents_2007/rsc20
_june_2007&vm=detailed&sb=Title. 

Dne 14. června 2007 přijala Evropská komise evropský akční plán: „Příjemné stáří 
v informační společnosti“. Tento akční plán je spojen s evropským programem výzkumu 
a opírá se o 1 miliardu eur investicí na výzkum informační a komunikační technologie (ICT) 
zacíleným na zlepšení života starších lidí doma, na pracovišti a ve společnosti. Starší 
Evropané tak budou moci zůstat déle aktivní a žít nezávisle. Zlepší se tak nejen kvalita jejich 
společenského života, ale vzniknou i nové obchodní příležitosti v průmyslových odvětvích. 
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3457

Dne 19. června 2007 hlasoval Výbor Evropského parlamentu o úplné liberalizaci 
poštovních služeb, kterou Evropská komise navrhla na začátek roku 2009. Evropský 
parlament ji navrhl odložit na rok 2011. Kromě některých států i europoslanci vyjádřili obavy, 
že s pádem posledního monopolu na zásilky do 50 gramů se jejich konkurenti nahrnou do 
výdělečných oborů a jim zůstanou především nepříliš výdělečné služby, které jim mnohde 
ukládá zákon. Tábor odpůrců otevření trhu je čím dál početnější. Francie není ve svém boji 
osamocená. Po jejím boku vystupuje i Itálie. K dalším odpůrcům rychlé liberalizace "za 
každou cenu" patří i Řecko, Lucembursko, Polsko, Maďarsko, Polsko, Slovensko a další. 
Zastánci rychlého otevření trhu jsou naopak Němci, Nizozemci či Dánové, kteří již mají svůj 
trh téměř či zcela liberalizovaný. Téhož dne proběhlo i zasedání pracovní skupiny Rady EU, 
která podklady k liberalizaci připravuje. Její další zasedání jsou plánována v průběhu 
července t.r. http://ekonomika.idnes.cz/liberalizace-post-narazila-i-v-evropskem-parlamentu-
f94-/ekonomika.asp?c=A070619_115131_ekonomika_spi. 

Dne 20. června 2007 se konalo 26. 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 (publikováno dne 
17. úno

) 

Shromáždění CEPT 

Shromáždění Konference evropských poštovních a telekomunikačních správ (CEPT), 
nem této organizace, projednalo otázky politického a strategického 

charakteru týkající se činnosti výborů CEPT (ECC, CERP a WG ITU) a ERO/ETO 
za uply

ra 2007 v Úředním věstníku EU pod číslem 2007/116/ES) a návrh přílohy tohoto 
rozhodnutí, který bude obsahovat služby a čísla vybraná na základě výsledku veřejné 
konzultace, která skončila dne 20. května 2007. Schválení novely, kterou se příloha změní, 
se předpokládá v létě letošního roku. EK informovala o změně termínu připravované revize 
regulačního rámce na říjen 2007. EK předložila dokument „Zrušení Rozhodnutí Komise 
o minimálním souboru pronajímaných okruhů“ s tím, že členské státy mají potvrdit souhlas 
se zrušením. Zasedání COCOM se rovněž zabývalo návrhem doporučení WAPECS, ke 
kterému se mají členské státy vyjádřit. EK předložila zprávu o přístupu k broadbandu 
k 1. lednu 2007 a informovala o požadavcích na sběr dat ke 13. implementační zprávě. 

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT

které je vrcholným orgá

nulé období, dále výsledky Konference vládních zmocněnců v r. 2006 a zasedání 
Rady ITU v roce 2006 a stav přípravy CEPT na významné konference, které se uskuteční 

13/16 
 

http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/radiospectrum/library?l=/public_documents_2007/rsc20_june_2007&vm=detailed&sb=Title
http://circa.europa.eu/Public/irc/infso/radiospectrum/library?l=/public_documents_2007/rsc20_june_2007&vm=detailed&sb=Title
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=3457
http://ekonomika.idnes.cz/liberalizace-post-narazila-i-v-evropskem-parlamentu-f94-/ekonomika.asp?c=A070619_115131_ekonomika_spi
http://ekonomika.idnes.cz/liberalizace-post-narazila-i-v-evropskem-parlamentu-f94-/ekonomika.asp?c=A070619_115131_ekonomika_spi


v období let 2007 a 2008 (Světová radiokomunikační konference v r. 2007, Světové 
shromáždění pro standardizaci v telekomunikacích v r. 2008 a Kongres světové poštovní 
unie v r. 2008). Kromě toho Shromáždění projednalo členské záležitosti (přístup Gruzie 
a Černé Hory), zprávu o činnosti předsednické zprávy a další postup při koordinaci 
evropských kandidatur na volené funkce ITU. Velká část jednání byla věnována také diskusi 
k perspektivní úloze CEPT formou panelových diskusí. 

Výbor pro elektronické komunikace ECC 

Ve dnech 4. až 8. června 2007 se uskutečnilo zasedání pracovní skupiny WGSE. 
sti projekčních týmů a otázky řešené ve 

spolupráci s dalšími organizacemi včetně výboru CEPT/ECC a jeho pracovních skupin. 
Přijalo 

Výbor pro civilní nouzové plánování (SCEPC) 

Cvičení IDASSA 2007 bylo organizováno, v souladu s „Politikou pro plánování 
oky 2005 – 2009“ a „Euro-Atlantickým 

havarijním koordinačním centrem“ (EADRCC) při NATO, na území Chorvatska ve dnech 
22. až 

Zasedání projednalo průběžné zprávy o činno

k uveřejnění zprávu ECC REPORT 104 „ECC Report 104 on Compatibility between 
mobile radio systems operating in the range 450 – 470 MHz and Terrestrial Television 
systems operating in UHF TV channel 21 (470 – 478 MHz )“, zprávu ECC REPORT 105 „on 
Protection of the services ancillary to program making/services ancillary to broadcasting 
(SAP/SAB) from the broadcasting satellite service transmissions in the band 620 
– 790 MHz“, dále přijalo k publikaci revidované doporučení ECC/REC/(02)06 „on Preferred 
channel arrangements for Digital Fixed Service systems operating in the frequency range 
7125 – 8500 MHz“, revidované doporučení ERC/REC 12-02 „on Harmonised radio frequency 
channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 
12.75 GHz to 13.25 GHz“, revidované doporučení ERC/REC 12-05 „on Harmonised radio 
frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 
10.0 – 10.68 GHz“ a revidované doporučení ERC/REC 14-01 „on Radio-frequency channel 
arrangements for high capacity analogue and digital radio-relay systems operating in the 
band 5925 – 6425 MHz“.  

Severoatlantická aliance (NATO) 

civilních nouzových cvičení“, „Programem cvičení na r

24. května 2007. Hlavní scénář cvičení tvořilo zemětřesení na mořském pobřeží 
Chorvatska, které postihlo zejména jižní části země s epicentrem severozápadně od města 
Knin. Při zemětřesení byly těžce poškozeny obytné i provozní budovy, byly přerušeny 
dodávky elektrické energie a pitné vody, došlo k úmrtí a zranění mnoha osob, z nichž značná 
část byla zavalena v sutinách zřícených domů. Telefonické spojení prostřednictvím pevných 
a mobilních sítí elektronických komunikací bylo přerušeno a v rámci poškození lodě 
a přečerpávacích zařízení v přístavu došlo ke kontaminaci osob, zemského povrchu, moře 
a ovzduší chemickou látkou. Rovněž bylo nutno provést evakuaci značného množství 
místního obyvatelstva a turistů, kteří přijeli na připravovaný koncert. Na letišti v Zadaru 
přistálo unesené letadlo. Do řešení krizové situace byly zapojeny místní bezpečnostní 
a záchranné sbory a složky a o pomoc byly požádány ostatní státy Euro-Atlantického 
partnerství. Při likvidaci následků poskytlo pomoc Chorvatsku 20 členských a partnerských 
zemí NATO jejichž týmy tvořily zejména policejní jednotky, hasičské sbory, zdravotní 
záchranné jednotky, horská záchranná služba, specialisté-psovodi na vyhledávání osob 
a zvláštní jednotky CBRN (ochrana proti biologickým, chemickým a radioaktivním látkám 
a prostředkům). Zvláštní, ale reálnou situací, bylo zajištění vzájemného spojení mezi 
zahraničními účastníky poskytujícími pomoc i mezi místním krizovým štábem a zahraničními 
účastníky. Při použití vlastních rádiových zařízení zahraničními účastníky byla nezbytná 
kmitočtová koordinace. 
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Jiné 

Dvoustranné koordinační jednání  

Ve dnech 31. května až 1. června 2007 proběhlo ve Varšavě koordinační jednání 
České republiky. Hlavní náplní bylo projednání 

a odsouhlasení koordinačních požadavků uplatněných správami obou zemí, zaměřených 
zejmén

a, že od 2. července 2007 začne nabízet jako 
gramu České televize v kvalitě High Definition 

(HD). To bude možné přijímat jak pomocí služby O2TV, tak i v pozemním digitálním 
multiple

 k zahájení zemského digitálního televizního 
Labem – Buková hora. Digitální vysílání, které je šířeno na 

rádiovém kanále 58 s výkonem 100 kW ERP, je určeno zejména pro pokrytí území 
spadaj

tí 
digitálním vysíláním nebo zhoršení příjmu digitálního vysílání oproti příjmu analogového 
vysílán

levizních převáděčů, u nichž je 
předpoklad, že jejich provoz bude negativně ovlivněn po zahájení zemského digitálního 
televizn

zástupců regulačních úřadů Polska a 

a na zavádění DVB-T. Z české strany šlo např. o projednání kmitočtových návrhů pro 
realizaci vysílací sítě pro šíření veřejnoprávního multiplexu připravené na základě posledních 
jednání s Českou televizí. 

12. Nové technologie a služby 

Společnost Telefónica O2 oznámil
první společnost u nás plošné vysílání pro

xu C (DVB-T). Společnost nabídne v HD kvalitě program České televize (ČT1), která 
se na vývoji a implementaci vysílání ve vysoké kvalitě také podílí. V HD kvalitě bude 
přenášeno kompletní programové schéma, přičemž část obsahu bude na vyšší kvalitu 
konvertována a část vznikne přímo ve formátu HD. Cílem projektu je zejména otestovat 
a vyladit technické parametry služby před uvedením do běžného provozu. Vysílání budou 
moci přijímat účastníci služby O2TV, kteří mají set-top-box od společnosti Telefónica O2. 
Těm bude během několika měsíců aktualizován firmware, který umožní signál přehrát ve 
standardu 1080i na televizních obrazovkách. Intenzivnímu testování podrobí službu také 
technici společnosti Telefónica O2, kteří budou zjišťovat dostupnost služby a později 
provedou vzdáleně aktualizaci všech set-top-boxů. Pro sledování programu ve formátu HD 
bude nezbytný televizní přijímač, který je technicky vybaven pro příjem vysílání v HD kvalitě 
a označen „HD ready“. 

13. Digitalizace RTV 

Dne 30. června 2007 došlo
vysílání z vysílače Ústí nad 

ících do ucelené oblasti Ústí nad Labem, jejíž hranice jsou stanoveny v opatření 
obecné povahy č. OOP/15/12.2006-39, kterým se stanoví Technický plán přechodu 
zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Digitální 
televizní vysílání však pokrývá rozsáhlé území severních Čech a zasahuje až na území 
hlavního města Prahy. Podle výsledků modelových výpočtů pokrytí je tak dostupné pro více 
než 1 milion diváků. V současné době jsou digitálně šířeny pouze 4 programy České televize 
a programy Českého rozhlasu, jednání o podmínkách šíření programu TV NOVA probíhají. 

V navazujícím období budou provedena měření pokrytí a zhodnocení příjmové 
situace v lokalitách, u nichž provedené modelové výpočty indikují nedostatečné pokry

í šířeného z vysílače Ústí nad Labem – Buková hora. 

Zvláštní pozornost bude věnována těm lokalitám, které pro příjem analogového 
vysílání využívají doplňkových vysílačů malého výkonu – te

ího vysílání na území Německa. Toto vysílání má být zahájeno 23. července 2007 
a bude šířeno především prostřednictvím vysílačů Drážďany 29, 36 a 39 a Loebau 27, 36 
a 39 i některými dalšími vysílači. Vlivem provozu těchto vysílačů dojde ke zhoršení nebo až 
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znemožnění příjmu zejména v severní části příhraniční oblasti České republiky v obcích, kde 
je pro příjem stávajícího analogového televizního vysílání využíván signál televizních 
převáděčů na shodných rádiových kanálech. Rozsah zhoršení příjmu bude v dotčených 
lokalitách závislý rovněž na individuálních příjmových podmínkách a technickém vybavení 
jednotlivých diváků. Cílem prováděných měření je ověřit předpoklad, že v mnoha lokalitách, 
kde dojde ke vzniku rušení příjmu stávajícího analogového signálu, bude možno eliminovat 
negativní důsledky přechodem na příjem digitálního vysílání z vysílače Ústí nad Labem 
– Buková hora. 

14. Správa rádiového spektra 

Dne 12. června 2007 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek k návrhu 
ává všeobecné oprávnění č. VO-R/3/XX.2007-Yopatření obecné povahy, kterým se vyd , 

k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení PMR 446. Důvodem pro vydání 
tohoto všeobecného oprávnění je doplnění původního všeobecného oprávnění 
č. VO-R/3/07.2005-16 o zařízení digitálního systému PMR 446 v pásmu 446,1 – 446,2 MHz 
v souladu s rozhodnutím Evropského radiokomunikačního výboru č. ECC/DEC/(05)12. 

Dne 25. června 2007 byla zveřejněna Výzva k uplatnění připomínek dotčenými 
subjekty k Závěrům přezkoumání, zda stále trvají důvody pro omezení počtu práv 
k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74 – 457,38 a 465,74 – 467,38 MHz. O dalším 
postup

ě uložena pokuta 180 000,- Kč za případ, ve kterém 
o nedodržování správných postupů při dodávání adresátům 

k tomu, aby se neprávem zmocnil 9 poukázaných peněžních částek. 

ladě prověření postupu 
dodávání u 8 kontrolních doporučených zásilek bylo zjištěno několik porušení právních 
povinn

 

u, týkajícím se práv k využívání rádiových kmitočtů v úsecích 455,74 – 457,38 
a 465,74 – 467,38 MHz, rozhodne ČTÚ na základě výsledku veřejné konzultace. 

15. Poštovní služby 

České poště byla pravomocn
pachatel využil opakovanéh

V průběhu června provedl ČTÚ státní kontrolu v oblasti poštovních služeb, 
zaměřenou na dodržování právních povinností při dodávání. Na zák

ostí, kdy dodání neproběhlo řádným způsobem. Kontrolou byly zjištěny případy 
porušení poštovního tajemství, uložení doporučené zásilky u pošty bez toho, že by byla 
dodána adresátovi, který byl v době dodávání doma, jakož i dodání doporučené zásilky 
určené do vlastních rukou jiné osobě, přičemž v dodacích dokladech byly uvedeny 
nesprávné (nepravdivé) údaje o tom, že poštovní zásilka byla řádně dodána adresátovi. 
Kontrolní zjištění byla předána k vyjádření České poště. 

 

Projednáno Radou ČTÚ dne 12. července 2007. 
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http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19&page_content_id=4032
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2007/VO-R_03-XX.2007-Y_navrh.doc

