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Měsíční monitorovací zpráva č. 5 
Českého telekomunikačního úřadu 

prosinec 2006 

 

Manažerské shrnutí 

S očekáváním konce roku probíhaly intenzivní práce na dvou dokumentech, které 
bezpochyby ovlivní další vývoj v některých segmentech trhu elektronických komunikací. 

V průběhu prosince byla pozornost a činnost Českého telekomunikačního úřadu (dále 
jen ČTÚ) a všech zainteresovaných subjektů zaměřena zejména na dokončení 
Technického plánu přechodu zemského analogového na zemské digitální televizní 
vysílání (TPP). Rada ČTÚ na svém zasedání 28. prosince 2006 schválila a vydala TPP 
opatřením obecné povahy. Návrh vyhlášky o číslovacích plánech sítí a služeb 
elektronických komunikací, který byl vypracován Ministerstvem informatiky, byl v prosinci 
zaslán do meziresortního připomínkového řízení. 

ČTÚ během prosince rovněž završil proces ukládání nápravných opatření 
v návaznosti na dokončené analýzy relevantních trhů. 

Podstatnou informací především pro mobilní operátory a spotřebitele je závěr 
z jednání Rady Evropské unie, které se konalo za účasti příslušných ministrů členských 
států nebo jejich zástupců v Bruselu 11. prosince 2006. Na jednání došlo ke shodě většiny 
zúčastněných, ţe je účelné a nutné přistoupit k regulaci cen za roaming, které jsou 
považovány za nepřiměřeně vysoké. Názory jednotlivých členských států se ovšem 
rozcházely ve způsobu a míře předpokládané regulace. Stanovisko České republiky, které 
vychází z rámcové pozice, se v případě nutnosti kloní k regulaci pouze na velkoobchodní 
úrovni s tím, ţe veškeré regulační kroky je nutné podmínit důkladnou analýzou dopadů. 
Nadcházející německé předsednictví oznámilo, ţe předloţí nové konsolidované znění 
návrhu nařízení, ve kterém budou zapracovány pozměňovací návrhy. 

Neméně důleţitá je informace o rozhodnutí Evropské komise, ţe podle pravidel 
o státní podpoře vyplývajících ze Smlouvy o ES nepředstavuje niţší cena, za níţ česká vláda 
vydala v roce 2005 licenci pro třetího operátora mobilních telefonů 3G, státní podporu ve 
smyslu Smlouvy o ES. Ve vztahu k vítězům řízení o první dvě licence v roce 2001 nedošlo 
k diskriminaci. 

ČTÚ uzavřel v prosinci 2006 smlouvy o dílo se společnostmi KPMG Česká republika 
a CA IB Corporate Finance na zakázku „Určení postupu stanovení základních parametrů 
vzorce WACC pro účely regulace v sektoru elektronických komunikací a jeho výpočet“. 
Zakázka je realizována za účelem objektivního definování jednotlivých vstupních 
proměnných vzorce WACC a následného výpočtu hodnoty WACC pro účely cenové regulace 
nezávislým odborným subjektem. Metoda WACC slouţí k výpočtu přiměřeného zisku, 
návratnosti vynaloţených investic a zohledňuje příslušná rizika u podniků, které podléhají 
regulaci, a u poskytovatele univerzální sluţby.  

K důleţitým změnám došlo i v podnikatelském sektoru. Společnost ETEL byla 
koupena společností Telecom Austria a v Česku to znamená, že bude integrována do 
společnosti Czech On Line. Prodej však musí ještě schválit regulační orgány příslušných 
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zemí. Úřad pro ochranu hospodářské soutěţe (dále jen ÚOHS) povolil spojení kabelových 
operátorů UPC Česká republika a Karneval Media. 

Podrobnější informace a další významné skutečnosti z dění v sektoru elektronických 
komunikací jsou obsaţeny v následujících tématicky zaměřených kapitolách. 

1. Vývoj trhů 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic s účinnosti od 1. prosince 2006 
dodatkem č. 4 k Ceníku sluţeb elektronických komunikací – Hlasové sluţby doplňuje 
podmínky a ceny sluţby „e-účet“ a „Audit příchozích hovorů“. Sluţba „e-účet“ se nově nabízí 
ve variantách „e-účet business holding“ a „e-účet business TOP holding“. Od 1. prosince 
začala společnost zpoplatňovat zřízení sluţby „Audit příchozích hovorů“. Jedná se o sluţbu 
umoţňující provádění statistických záznamů příchozích volání na vybrané telefonní přípojky 
a analýzy důvodů neuskutečněných volání. 

Společnost Telefónica O2 Czech Republic (dříve Eurotel Praha) zavedla novou 
sluţbu O2 Nejbližší, kterou lze aktivovat od 1. prosince 2006 do 28. února 2007. Za měsíční 
cenu účtovanou k pevné stanici lze volat bez dalšího zpoplatnění do sítě O2 a nezpoplatněná 
jsou „videovolání“ v rámci mobilní sítě O2. To vše v rámci skupiny, která můţe mít aţ 
4 mobilní účastníky, z nichţ alespoň jeden musí mít aktivovanou pevnou stanici. Společnost 
přestala vybírat jednorázové zálohy od mobilních tarifních zákazníků při uzavírání smluv. Jiţ 
vybrané zálohy začne vracet od prvního čtvrtletí roku 2007. 

Výrazné sníţení roamingových cen v prosinci 2006 zavedla společnost T-Mobile 
Czech Republic, a to především u tarifních zákazníků v rámci sluţby Happy roaming 
(sníţení o cca 20 – 25 %). Cena za MMS byla taktéţ sníţena, pouze cena za SMS nebyla 
u tarifních zákazníků změněna. Sníţeny byly i ceny roamingových zvýhodnění WorldClass, 
které nabízí niţší hovorné v sítích T-Mobile či partnerských sítích, a ceny uplatňované 
v balíčku Evropa. Cena za roamingové volání pro předplacené zákazníky – Twist Roaming 
byla sníţena především u příchozích hovorů.  

Významnou změnu na trhu služeb ADSL zavedly pro koncové uţivatele v prosinci 
společnosti Czech On Line, EMEA Telecom, GTS Novera, SkyNet, Telefónica O2 Czech 
Republic a TISCALI Telekomunikace Česká republika. U sluţeb ADSL s omezeným 
objemem přenesených dat navýšili operátoři limity přenesených dat při zachování výše cen.  

Velkoobchodní nabídku služby IPTV ohlásila dvojice společností Sloane Park 
Property Trust a Pro Zeta Broadcasters. Sloane Park je vlastníkem a provozovatelem optické 
páteřní infrastruktury a Pro Zeta se zabývá technologiemi vysílání. Jejich společný projekt 
předpokládá, ţe obsah bude dopravován (na principu multicastu) po optické infrastruktuře 
Sloane Parku aţ do sítě místního poskytovatele sluţby, který jej dále poskytne svým 
zákazníkům. Sloane Park své řešení otestoval v testovacím provozu, kde zkoušel jak přenos 
lineárních médií, tj. ţivého TV vysílání s vyuţitím kódování MPEG2 i MPEG4, tak 
i nelineárních médií, např. sluţby Video on Demand s vyuţitím kódování MPEG4. 
V současnosti by měla být sluţba dostupná ve všech krajských městech a dalších 
50 místech.  

Společnost Elektra Star začala nabízet vysokorychlostní internetové připojení 
prostřednictvím elektrické sítě Praţské energetiky. Nabídka je aktuální zatím pro 5 000 
potenciálních uţivatelů z lokalit Vinohrady a Staré Město. Nejlevnější varianta v ceně 450,-
Kč bez DPH na měsíc nabízí přenosovou rychlost 500 kbit/s s měsíčním datovým limitem 
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2 GB. Nejdraţší varianta za 850,- Kč bez DPH měsíčně s rychlostí 1 250 kbit/s je bez 
datových limitů. Rychlost uploadu je vţdy poloviční neţ rychlost downloadu. Součástí 
nabídky je i volání přes Internet. ElectraStar nabízí podobné sluţby i v zahraničí, kde 
prostřednictvím elektrických rozvodů testuje dokonce i IPTV.  

Fúzi společností UPC Česká Republika a Karneval Media schválil ÚOHS. 
Společnost ale musí splnit několik podmínek, které mají zajistit rovnováhu na českém trhu. 
Mají například do roku 2010 omezené moţnosti při zvyšování cen. Po spojení vznikne 
operátor se zhruba 800 000 klienty, který bude nabízet kabelovou televizi, širokopásmové 
připojení k síti Internet a telefonní sluţby.  

Telekom Austria Group, mateřská společnost společnosti Czech On Line (COL), 
která vystupuje pod značkou VOLNÝ, oznámila, ţe koupila 100 % podílu ve společnosti 
ETEL. Akvizice zahrnuje veškeré aktivity celé skupiny ETEL v Rakousku, České republice, 
Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Akvizice společnosti ETEL v hodnotě přibliţně 90 milionů 
EUR musí být ještě schválena příslušnými regulačními orgány. Dokončení tohoto procesu se 
očekává v průběhu prvního čtvrtletí roku 2007. Veškeré závazky vůči obchodním partnerům 
a zákazníkům společnosti ETEL budou zachovány a sluţby budou nadále ve vysoké kvalitě 
zajištěny společností VOLNÝ.  

Ve 22 evropských státech překročila penetrace mobilních telefonů sto procent. 
Česká republika zaujímá s penetrací více neţ 120 % (počet SIM karet na počet obyvatel) 
deváté místo v Evropě. Na samotné špičce je Lucembursko a Litva, jejichţ penetrace ve 
třetím čtvrtletí roku 2006 překročila 150 %. Třetí příčka patří Itálii s penetrací 131,6 % 
a následují Řecko a Estonsko. Naposledy se do exkluzivního klubu připojilo Dánsko, 
Bulharsko a Černá Hora. Na opačném konci se nachází Moldávie a Kosovo s penetrací pod 
30 %. Analytici očekávají další růst, podle odhadů bude penetrace nad 150 % naprostou 
samozřejmostí. V Evropě přibývá lidí, kteří mají více neţ jednu aktivní SIM kartu, aby mohli 
vyuţívat levnějších nabídek různých operátorů. Hlavním důvodem vysoké penetrace nejsou 
však jen lidé s více mobilními čísly. Stále více průmyslových aplikací vyuţívá GSM síť pro 
komunikaci s okolím a i tyto SIM karty se počítají jako aktivní zákazníci mobilního operátora. 
Jedná se např. o systémy na hlídání aut, zařízení pro dálkové ovládání elektrických 
spotřebičů prostřednictvím GSM sítě a zejména velká většina zabezpečovacích zařízení 
v domech nebo podnicích. Reálná penetrace mobilních telefonů je ve skutečnosti niţší. 
Podle odhadů agentur na výzkum trhu je reálná penetrace mobilních telefonů u obyvatelstva 
kolem 80 %. 

Vybrané statistiky 
 

Pozornost poskytovatelů sluţeb v pevných i mobilních sítích je kaţdoročně upřena ke 
dvěma prosincovým dnům, které představují zpravidla provozní špičky v průběhu celého 
roku. Jedná se o 24. a 31. prosince. V průběhu obou dnů dosahují rekordních počtů 
zejména odeslané SMS a nově i MMS v mobilních sítích. Oba tyto údaje jsou mobilními 
operátory pozorně sledovány a zveřejňovány. V následujících grafech je obsaţeno 
porovnání počtu odeslaných SMS a MMS v uvedených dnech v sítích všech tří mobilních 
operátorů v letech 2004 aţ 2006. Pro zpracování grafů byly převzaty údaje z tiskových zpráv 
operátorů a ČTK. 
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Počet SMS odeslaných 24. prosince a 31. prosince 2006 v sítích jednotlivých 
operátorů 
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Počet odeslaných SMS na Štědrý den je téměř dvojnásobkem počtu odeslaných SMS 

na Silvestra. Také meziroční nárůsty jsou 24. prosince větší.  

Počet MMS odeslaných 24. prosince a 31. prosince 2006 v sítích jednotlivých 
operátorů 
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Vývoj počtu odeslaných MMS se v sítích jednotlivých operátorů liší. Nepřehlédnutelný 
je pokles počtu odeslaných MMS v síti společnosti Telefónica O2 mezi rokem 2005 a 2006. 
Ten byl ovlivněn skutečností, ţe společnost nabízela v roce 2005 odeslání MMS v akční 
nabídce. 

Od zavedení sluţeb volby a předvolby operátora (CS/CPS) očekávali regulační 
orgány, alternativní operátoři i spotřebitelé výrazné posílení konkurence v oblasti pevných 
sítí. Tyto sluţby jsou obecně vnímány jako prokonkurenční opatření, ukládané v současné 
době na základě výsledků analýz relevantních trhů na příslušných trzích podnikům 
s významnou trţní silou. Vývoj podílu provozu s CS/CPS generovaného v síti Telefónica O2 
Czech Republic na celkovém generovaném provozu v minutách v síti tohoto poskytovatele 
v letech 2003 aţ 2006 je zachycen v následujícím grafu. Údaj za rok 2006 představuje 
kvalifikovaný odhad, který v současné době není moţné potvrdit na základě sledování 
provozních hodnot.  
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Údaje v grafu dokládají velký nárůst podílu provozu CS/CPS v prvních letech po 

zavedení těchto sluţeb při výrazně klesajícím celkovém provozu. V roce 2003 činil tento 
podíl 5,49 % a v roce 2004 jiţ 13,16 %. V roce 2005 podíl provozu CS/CPS na celkovém 
provozu ještě vzrostl na 18,13 %, nárůst v roce 2006 na 19,13 % je však uţ prakticky 
zanedbatelný. Vývoj provozu CS/CPS bude ČTÚ průběţně sledovat a vyhodnocovat v rámci 
analýz relevantních trhů. 

2. Regulační opatření 

Dne 5. prosince 2006 nabyla právní moci rozhodnutí o uložení nápravných 
opatření na trhu č. 4. (Veřejně dostupné mezinárodní telefonní sluţby poskytované 
v pevném místě pro nepodnikající fyzické osoby) č. REM/4/10.2006-65, trhu č. 5 (Veřejně 
dostupné národní telefonní sluţby poskytované v pevném místě pro právnické a podnikající 

http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_04_10_2006_65_Telefonica_O2_CR.pdf
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fyzické osoby) č. REM/5/10.2006-66, trhu č. 7 (Minimální soubor pronajatých okruhů) 
č. REM/7/10.2006-67 a trhu č. 12 (Velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích 
elektronických komunikací) č. REM/12/10.2006-69, kterými byly uloženy povinnosti 
společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Ve stejný den nabylo právní moci 
i rozhodnutí o uložení nápravných opatření na trhu č. 18 (Sluţby šíření rozhlasového 
a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým 
uţivatelům) č. REM/18/11.2006-70, kterým byly uloženy vybrané povinnosti společnosti 
RADIOKOMUNIKACE. 

Dne 20. prosince 2006 nabylo právní moci rozhodnutí o uložení nápravných 
opatření na trhu č. 13 (Velkoobchodní poskytování koncových úseků pronajatých okruhů 
v sítích elektronických komunikací) č. REM/13/11.2006-72. Ve stejném dni nabylo právní 
moci i rozhodnutí o ceně č. CEN/13/11.2006-73, kterým ČTÚ uloţil povinnost nákladové 
orientace cen podniku s významnou trţní silou na trhu č. 13 (Pronájem koncových úseku 
pronajatých okruhů) společnosti Telefónica O2 Czech Republic. 

Všechna uvedená rozhodnutí zveřejnil ČTÚ na své internetové stránce.  

V průběhu prosince tedy ČTÚ dokončil proces ukládání nápravných opatření 
v návaznosti na dokončené analýzy relevantních trhů. 

Úřad rovněţ v průběhu prosince provedl na základě ustanovení § 6 odst.2 Zákona 
vyhodnocení účinků rozhodnutí o uloţení nápravných opatření na trhu č. 8 (Původ volání 
(originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě), na trhu č. 9 (Ukončení volání 
(terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě) a trhu 
č. 16 (Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích), 
kdyţ přitom vycházel i z podnětů některých subjektů s významnou trţní silou na daném trhu. 
Na základě provedeného vyhodnocení ČTÚ dospěl k závěru, že některá z uložených 
nápravných opatření mají na příslušné trhy nežádoucí účinek a představují pro jejich 
adresáty nepřiměřenou zátěž, proto zahájil v druhé polovině prosince s dotčenými 
společnostmi správní řízení ve věci zrušení vybraných nápravných opatření 
směřujících k povinnostem vedení oddělené evidence nákladů a výnosů a povinnostem 
propojení pro volání na čísla se zvláštním tarifem, která jsou takto označena v číslovacím 
plánu.  

Ze stejného důvodu zahájil ČTÚ v průběhu prosince s podniky s významnou trţní 
silou na trzích č. 9 (Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích 
poskytovaných v pevném místě) a 16 (Ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných 
mobilních telefonních sítích) i správní řízení ve věci zrušení povinnosti uplatňovat stanovené 
maximální ceny za terminaci pro ukončení volání na čísla se zvláštním tarifem, která jsou 
takto označena v číslovacím plánu. 

Bezprostředně po vyjádření dotčených účastníků správních řízení bude ČTÚ návrhy 
rozhodnutí konzultovat postupem podle § 130 Zákona. 

ČTÚ zpracoval k provedení § 34 odst. 4 Zákona návrh opatření obecné povahy 
č. OOP/10/XX/2006-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 (dále 
jen „návrh opatření“). Návrh opatření ČTÚ zveřejnil podle § 130 Zákona k veřejné konzultaci 
dne 4. prosince 2006. Důvodem pro změnu opatření obecné povahy č. OOP/10/07.2005-3 
jsou některé poznatky, které ČTÚ získal vyhodnocením dosavadní aplikace stávajícího 
opatření v praxi. Lhůta pro uplatnění připomínek uplynula dne 4. ledna 2007. 

http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_05_10_2006_66_Telefonica_O2_CR.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_07_10_2006_67_Telefonica_O2_CR.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_12_10_2006_69_Telefonica_O2_CR.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_18_11_2006_70_RADIOKOMUNIKACE.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/REM/rozhodnuti_REM_13_11_2006_72_Telefonica_O2_CR.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Analyzy%20relevantnich%20trhu/CEN/rozhodnuti_CEN_13_11_2006-73_Telefonica_O2_CR.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2006/OOP_10_XX_2006-Y.doc
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2006/OOP_10_XX_2006-Y.doc
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2006/OOP_10_XX_2006-Y.doc
http://www.ctu.cz/1/download/Navrhy/navrhy_2006/OOP_10_XX_2006-Y.doc
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Úřad v závěru prosince odeslal ve stanovené lhůtě v rámci zúţeného a zkráceného 
meziresortního připomínkového řízení Ministerstvu informatiky ČR připomínky k návrhu 
vyhlášky podle § 29 odst. 4 Zákona, která nahradí dosavadní číslovací plány v minulosti 
vydané ČTÚ. 

Připomínky, které ČTÚ v rámci připomínkového řízení uplatnil, směřovaly zejména 
k zajištění terminologické shody se Zákonem a nařízením vlády č. 154/2005 Sb., ke 
zpřesnění vymezení čísel, které jsou předmětem sluţby přenositelnosti čísel a sluţby volba 
a předvolba operátora, k úpravě vymezení čísel zvláštní ekonomické hodnoty a procesu 
jejich přidělování s ohledem na dosavadní postup ČTÚ v této věci (dokument). Úřad dále 
navrhl úpravu v očíslování Městských policií, která byla výsledkem činnosti pracovní skupiny 
k tomu účelu ustavené ČTÚ. Vedle dalších dílčích návrhů pak ČTÚ dále uplatnil návrh na 
úpravu operativního postupu při otevírání číselných rezerv pro potřeby číslování a na 
zakotvení spolupráce ČTÚ s provozovateli sítí při tvorbě pravidel pro tvorbu a vyuţívání 
krátkých kódů, které nejsou předmětem uvedené vyhlášky. 

3. Spory podle § 127 zákona o elektronických komunikacích 

Řízení zahájená v prosinci 2006 

Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

136/2007-606 V + J s.r.o. 
RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 

spor o uzavření smlouvy podle § 72a 
ZEK 

137/2007-606 
Českomoravská 
televizní, s.r.o. 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 

spor o uzavření smlouvy podle § 72a 
ZEK 

138/2007-606 RTA Zlín, s.r.o. 
RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 

spor o uzavření smlouvy podle § 72a 
ZEK 

139/2007-606 
RTA JIŢNÍ 
ČECHY, s.r.o. 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 

spor o uzavření smlouvy podle § 72a 
ZEK 

140/2007-606 
Studio CLIPPER 
s.r.o. 

RADIOKOMUNIKACE 
a.s. 

spor o uzavření smlouvy podle § 72a 
ZEK 

 
 

Řízení o rozkladu pravomocně ukončená v prosinci 2006  

Číslo jednací Navrhovatel Odpůrce Věc 

60 504/2006-
603 

T-Mobile Czech 
Republic, a.s. 

GTS NOVERA, a.s. 

spor o uzavření Dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o propojení ze dne 8. 
listopadu 2000 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc se 
vrací k novému projednání) 

 
V prosinci 2006 nebylo ve věci sporů podle § 127 ZEK pravomocně ukončeno 

žádné řízení.  

4. Univerzální služba 

Dne 8. prosince vydal ČTÚ rozhodnutí o ověření výše ztráty z poskytování 
univerzální služby za rok 2001 v částce 195 042 676,- Kč. Poskytovatel univerzální 
sluţby, společnost Telefónica O2 Czech Republic, vyúčtování ztráty za rok 2001 předloţil 
v roce 2002 podle zákona č. 151/2000 Sb. a ČTÚ v souladu s tímto zákonem vydal 
neprodleně rozhodnutí v této věci. Na základě ţalob plátců na účet univerzální sluţby 
Městský soud v Praze rozhodnutí ČTÚ zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení. Telefónica O2 

http://www.ctu.cz/main.php?pageid=68&page_content_id=1705
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Czech Republic podala dne 22. prosince 2006 proti rozhodnutí vydanému v roce 2006 
rozklad. 

Dne 21. listopadu 2006 společnost Telefónica O2 Czech Republic předložila 
vyčíslení ztráty z dílčí univerzální služby poskytování nepřetržitého a bezplatného 
přístupu, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňových volání prostřednictvím 
veřejných telefonních automatů za období 1. leden 2006 až 10. květen 2006. Dne 21. 
prosince 2006 vydal ČTÚ rozhodnutí o ověření výše vyčíslení ztráty z této dílčí 
univerzální služby v částce 815 203,- Kč. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci. 

Na základě rozhodnutí, kterým ČTÚ uloţil společnosti Telefónica O2 Czech Republic 
povinnost poskytovat v rámci univerzální sluţby sluţbu tzv. „Zvláštních cen a cenových plánů 
osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiţeným 
osobám“ (rozhodnutí čj. 43 121/2006-610/VII. vyř. ze dne 1. září 2006), uplynula ke dni 
31. prosince 2006 doba, po kterou měla společnost Telefónica O2 povinnost 
poskytovat zvláštní ceny pro zdravotně postižené občany v rámci povinnosti 
poskytování univerzální služby podle předchozí právní úpravy (zákona 
o telekomunikacích). 

5. Kontrolní činnost 

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických 
komunikací 

V průběhu prosince ČTÚ prováděl následující kontrolní akce: 

 měření pokrytí dalších obcí na Domažlicku signálem digitální televize 
z vysílače Vraní vrch na 38. kanálu. Výsledky měření, které ČTÚ provádí v koordinaci se 
společností RADIOKOMUNIKACE jsou průběţně zveřejňovány na internetové stránce 
společnosti RADIOKOMUNIKACE. 

 porovnávací měření pokrytí vybraných obcí na Domažlicku kde podle výpočtu 
došlo ke zhoršení vypočítaného pokrytí digitálním signálem proti vypočítanému pokrytí 
signály analogové televize z vysílače Vraní vrch na kanálech 12 (ČT2), 24 (NOVA) a 41 
(ČT1). Bylo změřeno analogové i digitální pokrytí v 25 obcích s výsledkem: ČT1 – zhoršení 
pokrytí vypočítáno v 6 obcích, naměřeno v 1 obci, ČT2 – zhoršení pokrytí vypočítáno 
v 5 obcích, nenaměřeno v ţádné, NOVA – zhoršení pokrytí vypočítáno ve 20 obcích, 
naměřeno v 8 obcích. 

 kontrola kmitočtového pásma 300 MHz, které je od 1. ledna 2006 uvolněno 
výhradně pro vojenské vyuţití. Byl zjištěn provoz 4 civilních rádiových sítí, kterým skončila 
platnost oprávnění k 31. prosinci 2005. Ve 2 případech byla provedena identifikace 
provozovatele rádiové sítě pozemní pohyblivé sluţby a zahájena správní řízení.  

 kontrola využívání kmitočtů v pásmu 410/420 MHz přidělených rozhodnutím 
o přídělu rádiových kmitočtů společnosti MobilKom podle § 19 odst. 4 písm. d) Zákona. Za 
dobu monitorování od 1. června do 20. prosince 2006 bylo zjištěno vyuţívání jednoho ze 
dvou přidělených kmitočtů jednou základnovou stanicí uvedenou do provozu 15. prosince 
2006. Dalších šest základnových stanic ve východních Čechách bylo uvedeno do provozu 
22. prosince 2006. 

http://www.ctu.cz/1/download/Univerzalni%20sluzba/rozhodnuti_US_zvlastni_ceny_Telefonica_O2.pdf
http://www.radiokomunikace.cz/cs/domacnosti/vysilani/digitalni-televizni-vysilani-dvb-t/pokryti-dvb-t/domazlice.ep/
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 kontrola dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí o vyuţívání rádiových 
kmitočtů provozovatelům VKV FM vysílačů. Byla provedena kontrola 3 vysílačů nově 
uvedených do provozu. Všechny vysílače splňovaly podmínky oprávnění k vyuţívání 
rádiových kmitočtů.  

 na základě stížností operátorů UMTS na rušení v pásmech 2000 MHz a 873 MHz 
bylo zaměřeno 5 různých zdrojů rušení (neţádoucí vyzařování PC, rozvodu STA, LAN 
adaptéru, přístroje DECT a bezdrátových sluchátek). Jejich provozovatelům byly podle § 114 
odst. 1 Zákona vydány výzvy k odstranění rušení. 

 komplexní kontrola plnění povinnosti „Oznámení komunikační činnosti“ podle 
§ 13 Zákona, která je podnikáním v elektronických komunikacích“, se zaměřením 
především na dřívější drţitele telekomunikačních licencí a osvědčení o registraci podle 
příslušné generální licence, které byly vydané podle zákona o telekomunikacích. Bylo 
vydáno 38 rozhodnutí a uloţeny pokuty v celkové výši 185 500,- Kč. 

 spolupráce ČTÚ s Českou obchodní inspekcí (ČOI) při kontrolách u 2 prodejců 
telekomunikačních rádiových zařízení. Bylo zjištěno 7 závad, které ve své kompetenci řeší 
ČOI. Jednalo se o v Turnově zjištěný prodej rádiově řízených hraček provozopvaných 
v pásmu 49 MHz, které mohou způsobovat rušení televizního příjmu v I. TV pásmu.  

 zahájena kontrola plnění rozhodnutí čj. 466/2006-610/III.vyř. ze dne 13. března 
2006 o uloţení povinnosti poskytovat v rámci univerzální sluţby dílčí sluţbu – sluţby 
veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických 
komunikacích. Kontrola je prováděna u veřejných telefonních automatů („VTA“), případně 
veřejných telefonních stanic, které společnost Telefónica O2 Czech Republic provozuje 
v reţimu univerzální sluţby. 

http://www.ctu.cz/1/download/Elektronicka_uredni_deska/Roz_VTAII.PDF
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1.  Počet vydaných osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 55

2.  Počet změn osvědčení o oznámení podnikání (§14 ZEK) 23

3.  Výkon komunikační činnosti bez osvědčení 14 0 38 32 185500

 Dodržování podmínek všeobecných oprávnění 14 2 0 0 0 0

 a) k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků   0 0 0 0 0 0

 b) k poskytování služeb elektronických komunikací 1 1 0 0 0 0
 c) k využívání rádiových kmitočtů a provozování přístrojů (rádiových zařízení) 13 1 0 0 0 0

 Kontrola rádiových kmitočtů pro účely správy rádiového spektra 306 32 5 3 3 30000

 a) využívání rádiových kmitočtů bez oprávnění k jejich využívání 12 4 3 3 30000
 b) dodržování podmínek individuálního oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů
42 1 1 0 0 0

 c) šetření rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí,

     poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 

     radiokomunikačních služeb

227 0 10 0 0 0 0

 d) kontrola zdrojů rušení 25 21 0 0 0 0

 Kontrola čísel pro účely správy čísel (počet kontrolních volání) 159 0 0 0 0 0

 a) využívání čísel bez oprávnění k jejich využívání 0 0 0 0 0

 b) využívání čísel v rozporu s oprávněním k jejich využívání 0 0 0 0 0 0

 Rozhodování účastnických sporů 26 7631 3098 78 2952 10

 a) o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu 0 20 14 4 5 0

 b) o námitce proti vyřízení reklamace vyúčtování cen za služby 26 72 58 43 8 2

     ba) přístupu se zvláštním tarifem ke službám poskytovaným na síti Internet

           nebo na jiných datových sítích (Dialer)
18 33 46 39 1 0

 c) o zaplacení ceny za služby (peněžité pnění) 0 7539 3026 31 2939 8

8.  Ostatní 314 0 2 0 0 0

CELKEM 819 34 7638 3139 78 2952 10 35 215500

Přehled kontrolní činnosti při výkonu státní kontroly elektronických komunikací za měsíc prosinec 2006
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4.

5.

 

Řízení o rozkladu pravomocná v prosinci 2006  
 

Číslo jednací 
Pokuta uložená 

podle  
Účastník Věc 

54 346/2006-603 
§ 118 odst. 1 
písm. b) ZEK 

Malý spol. s r.o. 

Pokuta za výkon komunikačních 
činností bez oznámení podle § 13 
ZEK (napadené rozhodnutí se 
potvrzuje) 

26 380/2006-603 

§ 37a odst. 2 
písm. a) zákona 
o poštovních 
sluţbách 

Česká pošta, s.p. 

Pokuta za porušení povinnosti drţitele 
poštovní licence plnit poštovní 
povinnosti způsobem, který je 
v souladu s potřebami veřejnosti a se 
základními kvalitativními poţadavky 
podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o 
poštovních sluţbách (napadené 
rozhodnutí se mění) 

 
Řízení o rozkladu pravomocná v prosinci 2006, avšak řízení dosud neskončená 
(napadená rozhodnutí byla zrušena a věc vrácena k novému projednání) 
 

Číslo jednací 
Pokuta uložená 

podle  
Účastník Věc 

40 045/2006-603 
§ 118 odst. 1 
písm. a) ZEK 

ETEL, s.r.o. 

Pokuta za porušení podmínek 
generální licence č. GL-12/R/2000 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací k novému projednání) 
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45 167/2006-603 
§ 118 odst. 1 
písm. e) ZEK  

Advanced 
Telecom 
Services Praha, 
spol. s r.o. 

Pokuta za vyuţívání čísel bez udělení 
oprávnění k vyuţívání čísel 
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací k novému projednání) 

53 264/2006-603 
§ 118 odst. 1 
písm. a) ZEK 

International 
Commercial 
Alliance, a.s. 

Pokuta za výkon komunikačních 
činností bez oznámení podle § 13 
ZEK  
(napadené rozhodnutí se ruší a věc 
se vrací k novému projednání) 

 

Kontrolní činnost v oblasti cen 

ČTÚ v prosinci zahájil dvě kontroly v oblasti cen.  

U společnosti Telefónica O2 byla zahájena kontrola dodrţování povinností uloţených 
v rozhodnutích REM/8/04.2006-5, REM/9/04.2006-17 a REM/16/04.2006-20, zejména 
nediskriminace v souvislosti s poskytováním sluţeb „Dlouhý víkend“ a „Dlouhý víkend 
s předplacenou kartou“. 

V souvislosti s cenovou kontrolou zahájenou v říjnu u společnosti UPC ohledně 
účtování cen za přenesení čísla koncovým uţivatelům byla zahájená kontrola i u společnosti 
ETEL ve věci účtování cen za zprostředkování přenesení telefonních čísel ze sítě 
společnosti Telefónica O2 do sítě společnosti UPC. Jedná se zejména o zjištění, zda 
nedochází k porušení ustanovení § 55 odst. 1 a 2 zákona o elektronických komunikacích.  

6. Ostatní regulátoři a kontrolní orgány  

ÚOHS povolil rozhodnutím ze dne 22. prosince 2006 spojení jedničky a dvojky 
na trhu kabelového vysílání v České republice. Společnost UPC můţe kontrolovat jak svého 
konkurenta Karneval Media, tak společnost Forcable, která je provozovatelem televizního 
programu Karneval TV. Rozhodnutí je již pravomocné, společnost UPC se vzdala práva 
na podání rozkladu. 

Vzhledem k tomu, ţe dochází k významnému posílení pozice lídra trhu, bylo spojení 
povoleno aţ na základě pěti závazků, které UPC předložila úřadu. Navrţené závazky 
reagují na identifikované obavy z moţného narušení hospodářské soutěţe zejména 
v důsledku posílení trţní síly a s ní spojené vyjednávací pozice firmy vůči poskytovatelům 
programů, ale i vůči koncovým uţivatelům. 

ÚOHS povaţuje navrţené závazky za situace, kdy na straně jedné dochází spojením 
ke vzniku dominantního subjektu, a na straně druhé se v blízké budoucnosti očekává 
posílení konkurenčního prostředí zejména nástupem nových technologií, za dostačující 
pro odstranění obav z narušení soutěţe. Při splnění takových omezení budou dány 
podmínky pro uchování a další rozvíjení soutěţního prostředí na relevantních trzích. 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vzala na vědomí informaci ČTÚ o šíření 
programů České televize prostřednictvím sítě elektronických komunikací sítě A a Návrh 
opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.  
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7. Asociace 

Dne 14. prosince 2006 se v Praze konala 14. valná hromada České asociace 
kompetitivních komunikací (ČAKK). Valná hromada schválila zprávu o činnosti ČAKK 
a dozorčí rady v roce 2006 a rozpočet asociace na rok 2007. Dále zvolila členy dozorčí rady 
a prezidenta asociace. Valná hromada vzala na vědomí informaci, ţe se 8. výroční 
konference ČAKK CZECH BROADBAND COMMUNICATIONS 2007 uskuteční ve dnech 
23. a 24. dubna 2007 v Praze v hotelu Diplomat. 

8. Spotřebitelské otázky 

V prosinci 2006 pokračoval ČTÚ ve vyřizování žádostí účastníků sluţeb 
elektronických komunikací o přezkoumání jejich případu, popřípadě přezkoumání rozhodnutí 
ČTÚ, včetně poţadavků na náhradu škody, týkajících se vyúčtování ceny za poskytnuté 
sluţby elektronických komunikací u linek se zvláštním tarifem (tzv. „dialery“), které byly 
uplatněny u ČTÚ na základě uveřejnění závěrečného stanoviska Veřejného ochránce práv 
ze dne 12. července 2006. 

Počet ţádostí podaných ve věci dialerů v průběhu prosince 2006 odpovídá klesající 
tendenci z předchozího období. Ke konci měsíce tak bylo u ČTÚ evidováno 9 nových 
žádostí o náhradu škody. Celkem tak ČTÚ obdržel 345 různých žádostí v dané věci. 
Z tohoto počtu bylo zatím ČTÚ vyřízeno 254 žádostí o náhradu škody (z toho 81 případů 
v průběhu prosince), přičemţ v ţádném z dosud posuzovaných případů nebyla prokázána 
oprávněnost uplatněného nároku a ČTÚ tak nemohl jinak něţ tyto ţádosti jako nedůvodné 
odmítnout. Vedle poţadavků na náhradu škody ČTÚ eviduje 92 žádostí o přezkumné 
řízení. Podle zatímních výsledků přezkumu bylo dosud 54 podnětů odloženo (z toto 
8 případů v prosinci) a v 19 případech bylo zrušeno rozhodnutí správního orgánu 
I. stupně a věc vrácena k novému rozhodnutí (z toho 2 případy v prosinci). ČTÚ dále 
v tomto měsíci řešil 2 případy jako jiné úkony ve věci (ţádosti o poskytnutí informace, popř. 
jiné reakce občanů). 

Zbývající ţádosti jsou i nadále individuálně posuzovány ze všech právních hledisek. 

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

V průběhu prosince ČTÚ zahájil 7 631 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 sluţbu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 Zákona. 
Bylo vydáno 3 098 rozhodnutí ve věci.  

V řízení o námitce proti vyřízení reklamace na poskytnutou službu přístupu se 
zvláštním tarifem ke sluţbám poskytovaným na síti Internet nebo na jiných datových sítích 
zahájil ČTÚ 33 správních řízení a vydal 46 rozhodnutí, z toho v 39 případech bylo 
rozhodnuto ve prospěch účastníka a v 1 případu ve prospěch poskytovatele sluţby 
elektronických komunikací. 

 ČTÚ postoupil České obchodní inspekci (ČOI) stížnost týkající se volání na číslo 
určené pro sluţby se zvláštním tarifem, pro porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů ( pro klamání spotřebitele). 
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9. Změny legislativní 

Z hlediska sektoru elektronických komunikací bylo v prosinci 2006 ve Sbírce zákonů 
uveřejněno nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, které s účinností od 20. července 
2007 nahradí stávající nařízení vlády č. 18/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
poţadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility. Nařízením vlády 
č. 616/2006 Sb. je do právního řádu České republiky transponována směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbliţování právních předpisů 
členských států týkající se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 
89/336/EHS. 

10. Evropská unie 

Dne 1. prosince 2006 zveřejnila Skupina evropských regulátorů (ERG) čtyři 
konzultační dokumenty týkající se tématu harmonizace. Komentáře je moţno zasílat na 
sekretariát ERG do 15. ledna 2007. Dokumenty jsou k dispozici na následují internetové 
stránce: http://erg.eu.int/documents/cons/index_en.htm. K tématu harmonizace se vztahuje 
také workshop, který ERG organizuje 11. ledna 2007 v Bruselu. 
(http://erg.eu.int/doc/publications/registration_form_erg_harmonisation_workshop_11_januar
y_2007.doc). 

Ve dnech 4. a 5. prosince 2006 se uskutečnilo v Bruselu 18. zasedání orgánu 
Evropské komise (EK) – Výboru pro rádiové spektrum (RSC). Zasedání schvalovací 
procedurou doporučilo vydání Rozhodnutí EK o MSS, které má umoţnit poskytování 
mobilních sluţeb v pásmech 1980-2100 MHz a 2170-2200 MHz zaloţené na pouţití druţic 
vč. tzv. zemských doplňkových komponentů, a Rozhodnutí EK o UWB, stanovující 
harmonizované podmínky pro zavádění ultra-širokopásmových systémů, které umoţní 
zejména bezdrátové propojení zařízení s rychlým přenosem dat na krátké vzdálenosti. 
Projednalo mj. i návrhy nových dokumentů týkajících se kmitočtových pásem 900 MHz, 
1800 MHz a 2 600 MHz, systému informací o spektru, zprávy vypracované CEPT dle 
mandátů EK a stav zavádění rozhodnutí EK z oblasti rádiového spektra. Všechna účinná 
rozhodnutí EK má zavedeno teprve 6 členských států (včetně ČR). 

Ve dnech 7. a 8. prosince 2006 proběhlo v Bratislavě 19. plenární zasedání 
IRG/ERG. Hlavními tématy jednání byla probíhající revize Regulačního rámce pro sítě 
a sluţby elektronických komunikací, aktuální témata jako IP sítě, mezinárodní roaming 
a problematika oligopolních trhů, dále pak budoucí rozvoj IRG/ERG a v neposlední řadě 
Pracovní program na rok 2007. Zasedání bylo následováno veřejným slyšením v Bruselu 
dne 14. prosince 2006.  

Dne 10. prosince se v Bruselu konalo setkání ministrů za účelem neformální diskuse 
o moţnostech liberálnějšího přístupu ke správě rádiového spektra. Hlavním tématem jednání 
ministrů byla problematika správy radiového spektra, resp. otázky týkající se budoucí 
dividendy a jejího vyuţití pro rozvoj mobilní digitální TV. EK usiluje o vyuţívání komerčních 
prvků při správě radiového spektra, respektive má zájem na jeho co nejefektivnějším 
vyuţívání. 

Dne 11. prosince 2006 proběhla v Radě EU, poprvé na ministerské úrovni, debata 
nad návrhem Nařízení o roamingu ve veřejných mobilních sítích v rámci Společenství. Tento 
návrh byl vydán Evropskou komisí v červenci 2006. Rada se shodla na tom, ţe je nutné 
učinit kroky ke sníţení cen mezinárodního roamingu v EU a uvítala iniciativu Komise. Dle 

http://erg.eu.int/documents/cons/index_en.htm
http://erg.eu.int/doc/publications/registration_form_erg_harmonisation_workshop_11_january_2007.doc
http://erg.eu.int/doc/publications/registration_form_erg_harmonisation_workshop_11_january_2007.doc
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závěrů diskuse můţe řešení tohoto problému napomoci zvýšení transparentnosti tarifů, nikoli 
však zcela, tj. ne bez regulace tarifů. Regulace však nesmí bránit konkurenceschopnosti 
těchto trhů. Regulace musí být jasná, jednoduchá a pro operátory musí být zachována 
flexibilita v tvorbě cen. Jednání o tomto nařízení bude pokračovat během německého 
předsednictví a v 1. polovině roku 2007 bude návrh také na programu jednání Evropského 
parlamentu. 

Ve dnech 13. a 14. prosince 2006 uspořádala Evropská komise v Bruselu dvoudenní 
seminář, kterého se zúčastnili úřady a investoři, kteří jsou zainteresováni do boje proti 
nevyţádanému e-mailu (spam). Ilegální činnost spojená se spamem podkopává důvěru 
uţivatelů v informační společnost a má omezující vliv na růst legitimních online sluţeb. 
Důkazem toho je zvyšování jejich cen a nutnost řešit otázku ochrany osobních údajů. 
Nutnost mezinárodní spolupráce je důvodem, aby úřady spolu s průmyslovými partnery 
vytvořily dvě mezinárodní iniciativy „Londýnský akční plán“ – (LAP) a „Evropskou kontaktní 
síť nevyţádaného e-mailu“ – European Contact Network of Spam Enforcement Authorities 
(CNSA), jejichţ činnost se opírá o Komunikát přijatý Komisí v listopadu 2006 (Monitor 
listopad). 

Dne 15. prosince 2006 se konala v Berlíně schůzka projektového týmu ERG 
k probíhající revizi Regulačního rámce. V návaznosti na příspěvek IRG/ERG do veřejné 
konzultace k revizi Regulačního rámce bude v rámci tohoto projektového týmu pokračovat 
spolupráce IRG/ERG s Evropskou komisí na přípravě revidovaných směrnic a s nimi 
souvisejících předpisů.  

Dne 21. prosince 2006 se konalo Mimořádné zasedání COCOM. Na programu byl 
schválen dokument Návrh Rozhodnutí Komise „o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu 
116 pro harmonizovaná čísla harmonizovaných sluţeb se sociální hodnotou“ a projednání 
dvou fází šetření Evropské komise dle čl. 7(4) Rámcové směrnice týkajících se polských 
notifikací trhu č. 1 a trhu č. 2. Jelikoţ je EK povinna v rámci rozhodovacích procedur v 2. fázi 
šetření konzultovat s Komunikačním výborem záměr vydat rozhodnutí, kterým nařídí NRA 
staţení navrhovaného opatření, byly tyto 2 polské notifikace předmětem mimořádného 
zasedání výboru. 

V prosinci 2006 Evropská komise zahájila nové kolo tzv. „infringementů“ ohledně 
chybné implementace Regulačního rámce 2002. EK otevřela dvě nová řízení proti Polsku. 
První z nich se týká nezávislosti regulačního úřadu, druhé pak dostupnosti informací o lokaci 
volajícího pro volání na číslo 112 v mobilních sítích. EK také zaslala odůvodněná stanoviska 
Slovensku (týkající se nedostatečné nezávislosti regulačního úřadu) a Litvě (týkající se 
nedostupnosti informací o lokaci volajícího pro volání na číslo 112), čím zahájila 2. fázi 
řízení. Evropskému soudnímu dvoru EK postoupila řízení s Francií (týkající se mechanismu 
výběru poskytovatelů univerzální sluţby) a s Polskem (pro chybnou transpozici Přístupové 
směrnice).  

11. ITU a ostatní mezinárodní organizace 

Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 

Plenární zasedání výboru pro elektronické komunikace (ECC) 

Zasedání ECC konané 27. listopadu aţ 1. prosince 2006 v Nikosii přijalo nové 
harmonizační dokumenty, mezi nimi např. nová Rozhodnutí ECC: 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/todays_framework/privacy_protection/spam/index_en.htm
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  o určení 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz a 1805-1880 MHz pro 
zemské systémy UMTS/IMT2000, 

 o určení pásem 1980-2100 MHz a 2170-2200 MHz pro systémy MSS vč. systémů 
uţívajících zemské doplňkové komponenty, 

 o harmonizovaném uţití systémů GSM na palubách letadel v pásmech 1710-1785 
a 1805-1880 MHz, 

 o harmonizovaných podmínkách pro zařízení vyuţívajících UWB technologii UWB. 

Dále projednalo témata rozpracovaná na základě mandátů Evropské komise, 
zejména průběţné a konečné zprávy ke konceptu WAPECS, k ultraširokopásmovým 
aplikacím (UWB), širokopásmovým přístupovým systémům (BWA), inteligentním dopravním 
systémům (ITS), zařízením krátkého dosahu (SRD) a mobilní komunikaci na palubách 
letadel (MCA). Dále rozhodlo o rozpracování záměru širšího vyuţití pásem 470 – 862 MHz 
a 1452 – 1479,5 MHz návazně na výsledky Regionální radiokomunikační konference. 
Ţeneva 2006. 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 

Pracovní skupina ICCP/WP CISP 

Pracovní skupina ICCP/WP CISP se zabývá politikou komunikačních infrastruktur 
a informačních sluţeb (Working Party on Communication Infrastructure and Service Policy – 
WP CISP) a dříve pracovala pod názvem WP TISP (Working Party on Telecommunication 
and Information Service Policie). Její 37. zasedání se uskutečnilo ve dnech 
12. a 13. prosince 2006 v Paříţi. Na programu jednání bylo především projednání materiálů 
k tématickým okruhům jako např. neutralita sítí, sítě nové generace, internet a konvergence, 
dále příprava výstupů pro akci „Ministerial meeting“, kterou organizuje nadřízený výbor ICCP 
v červnu 2008 v Jiţní Koreji. Byl téţ projednán další program práce WP CISP a pracovní 
verze devíti kapitol publikace OECD Communications Outlook 2007, ke které ČTÚ poskytuje 
ve spolupráci s MI ČR podklady za Českou republiku. 

Evropský radiokomunikační úřad (ERO) a Evropský telekomunikační 
úřad (ETO) 

Administrativní rada ETO a Rada ERO 

Společné zasedání Rady Evropského radiokomunikačního úřadu (ERO) 
a Administrativní rady Evropského telekomunikačního úřadu (ETO) se konalo ve dnech 
12. a 13. prosince 2006 v Kodani a projednalo a schválilo dokumenty z oblasti finančního 
hospodaření obou organizací, pracovních aktivit a personálních záleţitostí. Přijalo finanční 
plán na období 2007 aţ 2008, rozpočet ERO/ETO na rok 2007 a pracovní program na rok 
2007. Dále vzalo na vědomí stav schvalování změn Úmluvy o ERO, informaci o stavu 
čistého jmění organizace a stav přípravy 14. konference CEPT. 

12. Nové technologie a služby 

V průběhu prosince nebyly zveřejněny ţádné zásadní informace z oblasti nových 
technologií a sluţeb. 
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13. Digitalizace RTV 

Rada ČTÚ projednala 8. prosince 2006 v návaznosti na ukončení veřejné diskuse 
k návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, připomínky 
předloţené v průběhu této diskuse a upravené znění návrhu opatření obecné povahy spolu 
s předkládací a důvodovou zprávou předal ČTÚ ministru informatiky, aby tento materiál 
v souladu s usnesením ze dne 14. září 2005 č. 1189 předloţil vládě pro informaci. Současně 
byl tento materiál uveřejněn na internetové stránce ČTÚ. Návrh opatření obecné povahy byl 
s novou předkládací zprávou, kterou zpracovalo Ministerstvo informatiky vzat vládou na 
vědomí dne 20. prosince 2006. 

Rada ČTÚ 28. prosince 2006 schválila opatření obecné povahy č. OOP/15/12.2006-
39, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání 
na zemské digitální televizní vysílání (TPP). Opatření bylo zveřejněno v Telekomunikačním 
věstníku a na internetové stránce ČTÚ. K problematice TPP ČTÚ uspořádal 3. ledna 2007 
tiskovou konferenci. Uvedeným opatřením ČTÚ stanovil lhůty, podmínky a způsob postupu 
během procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání 
v České republice. V dokumentu jsou obsaţeny podmínky a postupy při ukončování 
analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky.  

Úspěšné plnění etap a termínů stanovených v TPP ovšem předpokládá, ţe nejpozději 
do 31. března 2007 se provozovatelé televizního vysílání zaváţí poţádat Radu pro 
rozhlasové a televizní vysílání o změnu ve svých souborech technických parametrů tak, aby 
jejich dosavadní rádiové kanály mohly být přiděleny operátorům sítí č. 2, 3 a 4. Současně se 
drţitelé individuálních oprávnění k vyuţívání rádiových kmitočtů zaváţí poţádat ČTÚ o jejich 
odnětí tak, aby mohly být přiděleny operátorům sítí č. 2, 3 a 4. 

Z článku 2 odst. 3 Ústavy a z článku 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod totiţ 
vyplývá, ţe opatření obecné povahy nemůţe nad rámec zákona ukládat svým adresátům 
nové povinnosti, a proto je realizace TPP vázána na dobrovolné vyslovení neodvolatelného 
závazku provozovatelů televizního vysílání vzdát se svých práv souvisejících s kmitočty 
vyuţívanými pro analogové vysílání. 

V návaznosti na zahájení zemského digitálního vysílání v rámci vysílací sítě A pro 
šíření zemského digitálního vysílání na stanovišti Domaţlice – Vraní vrch, první výsledky 
měření skutečného pokrytí území digitálním vysíláním z tohoto stanoviště a doplnění vysílání 
programu TV NOVA umoţnil ČTÚ společnosti RADIOKOMUNIKACE na jeden měsíc 
optimalizovat parametry vysílání s cílem ověřit dopad úpravy technických parametrů vysílání 
na pokrytí dotčeného území. Na základě vyhodnocení tohoto zkušebního provozu bude 
rozhodnuto o dalším postupu. 

V návaznosti na probíhající rozšiřování digitálního vysílání na území Spolkové 
republiky Německo řešil ČTÚ ve spolupráci s drţitelem oprávnění k vyuţívání rádiových 
kmitočtů, kterým je společnost RADIOKOMUNIKACE, problematiku eliminace rušení 
vysílačů malého výkonu (převáděčů) Klatovy, Ţelezná Ruda a Nýrsko v oblasti západních 
Čech. Pro tyto vysílače byl vyhledán jiný rádiový kmitočet. 

http://www.ctu.cz/1/download/OOP/TPP/TPP_OOP_15_12_2006_39.pdf
http://www.ctu.cz/1/download/OOP/TPP/TPP_OOP_15_12_2006_39.pdf
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14. Správa rádiového spektra 

Rada ČTÚ schválila dne 20. prosince 2006 všeobecné oprávnění č. VO-
R/14/12.2006-38 k vyuţívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení v pásmu 10 GHz. 
Toto všeobecné oprávnění bude vydáno v lednu 2007 a zveřejněno v Telekomunikačním 
věstníku. Tímto všeobecným oprávněním se mění všeobecné oprávnění č. VO-
R/14/08.2005-26; důvodem změny je potřeba zajistit kompatibilitu vyuţívání rádiových 
kmitočtů podle tohoto všeobecného oprávnění s vyuţíváním rádiových kmitočtů v zahraničí, 
kde rádiové kmitočty začaly být vyuţívány ke stejnému účelu. Vzhledem ke skutečnosti, ţe 
vyuţívání rádiových kmitočtů na základě tohoto všeobecného oprávnění nepodléhá 
mezinárodní koordinaci, byly nově stanoveny maximální hodnoty spektrální výkonové 
hustoty na státní hranici, které jsou uţivatelé těchto rádiových kmitočtů povinni dodrţovat. 

ČTÚ uveřejnil 28. prosince 2006 pod označením VO-R/22/XX.2006-Y k veřejné 
diskusi návrh všeobecného oprávnění k provozování terminálů druţicových systémů pro 
osobní komunikaci v kmitočtovém pásmu 150 MHz. Návrh byl zpracován na základě 
poţadavku provozovatele druţicového systému ORBCOMM a po posouzení kompatibility 
provozu terminálů tohoto druţicového systému s ostatními radiokomunikačními sluţbami, 
kterými je pásmo 150 MHz v České republice obsazeno. 

ČTÚ vydal 28. prosince 2006 opatření obecné povahy – část plánu vyuţití rádiového 
spektra č. PV-P/21/12.2006-36 pro kmitočtové pásmo 174 - 380 MHz a část plánu vyuţití 
rádiového spektra č. PV-P/10/12.2006-37 pro kmitočtové pásmo 470 - 960 MHz. 
Aktualizované vydání těchto částí plánů promítá zejména výsledky Regionální 
radiokomunikační konference, Ţeneva 2006, která se zabývala technickými a regulatorními 
podmínkami přechodu od analogového televizního vysílání na vysílání digitální vč. přijetí 
kmitočtového plánu digitálního rozhlasového a televizního vysílání. Mimo kroky směřující 
k zajištění digitalizace, jakým je např. vymezení kmitočtů pro digitální síť k šíření programů 
České televize, určené k zajištění dostupnosti jejích nových programů, je cílem i umoţnění 
poskytování mobilních multimediálních sluţeb. 

15. Poštovní služby 

V průběhu prosince pokračoval ČTÚ ve třech dalších kontrolách České pošty 
v oblasti základních sluţeb, které byly zaměřené na dodrţování principů při uzavírání 
poštovních smluv. 

Během tohoto měsíce vydal ČTÚ jedno rozhodnutí o vyslovení souhlasu se změnou 
poštovních podmínek. Tyto rozsáhlé změny se vesměs týkají části poštovních zásilek do 
zahraničí a vyplývají z právních předpisů Světové poštovní unie a z podmínek, za nichţ 
zahraniční provozovatelé poskytují České poště svou součinnost. Předmětné rozhodnutí 
ČTÚ zveřejnil v Poštovním věstníku.  

V souvislosti s poţadavkem České pošty na zvýšení regulovaných maximálních cen 
listovních zásilek do zahraničí prověřoval ČTÚ aktuální nákladové vstupy, zejména interní 
náklady vynaloţené na sběr, přepravu a zpracování listovních zásilek do zahraničí 
a způsoby jejich alokace.  

Bezprostředně po Novém roce (4. ledna 2007) ČTÚ na své internetové stránce 
zveřejnil Výzvu k podání nabídky na provedení výzkumu s názvem „Česká pošta 2007“, 
jehoţ předmětem je zejména zjištění očekávání občanů ve vztahu ke sluţbám České pošty 
s.p. a očekávání podnikatelské sféry ve vztahu k rozvoji konkurenčního prostředí a dále 

http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19&page_content_id=3344
http://www.ctu.cz/main.php?pageid=19&page_content_id=3344
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vytvoření soustavy ukazatelů pro sledování dlouhodobého vývoje trhu poštovních sluţeb. 
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. ledna 2007. 

 
 

Projednáno Radou ČTÚ dne 8. ledna 2007. 


