SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA

1. Základní identifikační údaje
Název návrhu: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a
který transponuje do českého právního řádu evropský kodex pro elektronické komunikace
Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě
dělené účinnosti rozveďte

Zpracovatel / zástupce předkladatele:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano):
- uveďte termín stanovený pro implementaci: 12.2020

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne
2. Cíl návrhu zákona
Obecné cíle: i/ podpora hospodářské soutěže; ii/ podpora jednotného vnitřního trhu; iii/ ochrana koncových
uživatelů; iv/ přístup a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou občany a podniky, a to jak té fixní, tak
mobilní, za dostupnou cenu a při možnosti výběru, zajištěných účinnou a spravedlivou hospodářskou
soutěží, efektivním investováním s adekvátní návratností, inovacemi, společnými pravidly a
předvídatelnými regulačními přístupy na vnitřním trhu a nezbytnými odvětvovými pravidly na ochranu
koncových uživatelů.
Podcíle: i/ předvídatelné právní předpisy; ii/ podpora efektivního investování; iii/ podpora
regulace trhu pouze tam, kde není účinná a udržitelná hospodářská soutěž.

inovací;

iv/

Specifické cíle pro ČR: Implementace evropského regulačního rámce (Kodexu) tak, aby byl naplněn jeho
smysl a účel.
3. Agregované dopady návrhu zákona
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano
Nejvýznamnější dopad na státní rozpočet plyne z rozšíření kategorie osob, které se mohou kvalifikovat jako
osoby se zvláštními sociálními potřebami s nárokem na zvláštní cenu (slevu) ve formě zvláštních cenových
plánů. Dopad na státní rozpočet (dále jen „SR“) je odhadován jako navýšení o 120 mil. Kč/rok oproti
současnosti při zahrnutí navržených skupin a stanovených předpokladech (5 %, 200 Kč/měsíc). V případě
rozšíření pouze o osoby s průkazem ZTP z jiného důvodu než úplné nebo praktické hluchoty (tj. nejsou
zahrnuty nízkopříjmové skupiny obyvatel) je dopad odhadován jako navýšení o 40 mil. Kč/rok oproti
současnosti.
Další finanční prostředky si vyžádají potřebné 2 – 3 úvazky (FTE) na ČTÚ, plynoucí z vyšších požadavků
Kodexu na výkon kontrolních aj. činností.
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano
Očekává se zvýšení konkurenceschopnosti ČR.
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano
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Pokud jde o dopad na podnikatelské prostředí, směřuje navrhovaná právní úprava ke zvýšení konkurenčního
prostředí a právní jistoty na trhu elektronických komunikací a snížení administrativní zátěže.
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne
3.5 Sociální dopady: Ano
Předmětný materiál má pozitivní sociální dopady z důvodu rozšíření kategorie osob, které se mohou
kvalifikovat jako osoby se zvláštními sociálními potřebami s nárokem na zvláštní cenu (slevu) ve formě
zvláštních cenových plánů.
3.6 Dopady na spotřebitele: Ano
Předpokládají se pozitivní dopady na spotřebitele, a to jednak z důvodu vyšší ochrany spotřebitele díky
rozšíření platnosti pravidel na poskytovatele služeb OTT, jednak z důvodu vyšší dostupnosti kvalitních a
cenově přiměřených služeb elektronických komunikací.
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne
3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne
3.10 Korupční rizika: Ne
Předkládaný návrh zákona je svým charakterem transpozičním právním předpisem a v důsledku
jednotlivých navrhovaných změn, jež vycházejí z potřeb transpozice, nevznikají v daném návrhu korupční
rizika.
3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne
-
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HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) K NÁVRHU
ZÁKONA, KTERÝM SE MĚNÍ ZÁKON Č. 127/2005 SB., O
ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH, A KTERÝ
TRANSPONUJE DO ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU
EVROPSKÝ KODEX PRO ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
(SMĚRNICE 2018/1972)

DUBEN 2020
PO ÚPRAVÁCH DLE STANOVISKA LRV

Poznámka zpracovatelů:
Společnost EEIP, a.s. vypracovala hodnocení dopadů regulace na základě dat poskytnutých
Ministerstvem průmyslu a obchodu a v souladu s obecnými principy hodnocení dopadů regulace,
metodickými pokyny k oceňování administrativní zátěže veřejné správy a podnikatelských subjektů
a dalšími závaznými dokumenty k hodnocení dopadů regulace. Výběr řešení je proveden na základě
kvalitativního a kvantitativního vyhodnocení návrhů, analýz a dat poskytnutých toutéž stranou a
získanými v rámci konzultací. Hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje absolutní výši
aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či pokles) po
zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré dotčené strany,
marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich nepodstatnost
detailně rozebírány.
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1. Důvod předložení a cíle
1.1 Název
Hodnocení dopadu regulace (RIA) k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích, a který transponuje do českého právního řádu evropský kodex pro
elektronické komunikace (směrnice 2018/1972).

1.2 Definice problému
Následující kapitola vyjde z hodnocení REFIT stávajícího regulačního rámce, neboť závěry tohoto
hodnocení položily základ novému regulačnímu rámci na evropské úrovni, na který je třeba
reagovat jeho implementací do českého právního řádu. Důležité je tedy vědět, na jaké problémy
Kodex reaguje a do jaké míry jsou tyto problémy relevantní pro české prostředí a poskytování
služeb elektronických komunikací tak, aby bylo možné tam, kde má ČR možnost diskrece,
navrhnout a zvolit vhodné varianty. Tam, kde je prostor pro diskreční jednání omezený, pak
odhadnout případné dopady s možnými návrhy na kompenzační opatření.
Závěry z hodnocení REFIT budou následovány komparativním popisem současného stavu v ČR
a EU.
Výsledkem by měla být identifikace problémů na konkrétnější úrovni, než je pouhé konstatování,
že je třeba implementovat ustanovení Kodexu.
1.1.1 Závěry z vyhodnocení / REFIT kontroly stávajícího regulačního rámce
V rámci iniciativy REFIT byl současný regulační rámec hodnocen nejen z hlediska dosažení
původních cílů, ale také z pohledu možného zjednodušení a snížení regulační zátěže. Hlavní zjištění
lze shrnout následovně.
Relevance: Analýza ukázala, že specifické cíle celkového rámce, tj. podpora hospodářské soutěže,
vytváření jednotného trhu a ochrana zájmů spotřebitelů, zůstaly relevantními, vzrostl pouze
význam cíle vytvoření jednotného trhu. Konektivita se nicméně stala základní hnací silou digitální
společnosti a ekonomiky, s oporou v technologických změnách a rostoucích požadavcích
spotřebitelů a trhu. Vznikla proto potřeba zhodnotit aplikaci stávajících politických a regulačních
nástrojů s cílem i nadále podporovat budování infrastruktury a poskytování odpovídajících služeb
v souladu s budoucími potřebami a s ohledem na strukturální vývoj odvětví, jeho význam v
ekonomice a politický závazek Junckerovy komise vytvořit DSM (Digital Single Market).
Účinnost:
−

Dle Komise měl regulační rámec pozitivní dopad na konkurenceschopnost odvětví, což
přineslo významné výhody pro spotřebitele, zejména základní širokopásmové připojení, nižší
ceny a širší škálu nabízených produktů.

−

Pokud jde o příspěvek regulačního rámce k cíli vytvoření jednotného trhu, Komise uvedla, že
výsledky byly spíše méně výrazné.

−

Výsledky regulačního rámce v oblasti ochrany spotřebitelů považovala Komise za uspokojivé
a vytvářející určitou záchrannou síť, díky které mohli občané členských států EU využívat
služeb elektronických komunikací. Bylo však také zřejmé, že ne všechna opatření týkající se
zájmů spotřebitelů byla stále relevantní díky technologickému, tržnímu a legislativnímu vývoji
a bylo možné je ve vybraných případech zjednodušit. Na druhou stranu se v průzkumech
spotřebitelů stále objevovala vyjádření nespokojenosti s některými aspekty, kterým bylo dle
Komise vhodné věnovat pozornost.
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−

Regulace v oblasti přístupu a propojení vedla dle Komise ke zvýšení konkurence na trhu. I
když se však investice do sítí s velmi vysokou kapacitou zvýšily, nebyly realizovány napříč
všemi členskými státy takovým tempem, aby mohly být naplněny budoucí potřeby konektivity
v rámci plně rozvinutého DSM.

−

Co se týče oblasti správy spektra, bylo dle Komise též dosaženo pokroku (došlo např. k
uvolnění významného objemu spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení či k technické
harmonizaci). Tento pokrok však byl menší než ten předpokládaný v poslední revizi. Většina
respondentů ve veřejné konzultaci potvrdila, že dle nich nedostatečná koordinace metod
výběru a podmínek přidělování kmitočtů rádiového spektra zpomalila rozvoj v oblasti
poskytování služeb elektronických komunikací.

Efektivita: Co se týče efektivity, evropský regulační rámec dle hodnocení v rámci REFIT
umožňoval národním regulačním orgánům (NRO) přizpůsobit procesy vnitrostátním podmínkám
a snížit administrativní náklady. Administrativní zátěž se tak do značné míry odvíjela od řešení
přijatých v jednotlivých členských státech.
Koherence: Při hodnocení nebylo identifikováno příliš problémů z pohledu koherence. Obecně
lze říci, že různé nástroje tvořící regulační rámec pro poskytování služeb elektronických komunikací
se při plnění cílů navzájem doplňovaly. Pro ilustraci např. regulace v oblasti správy spektra a
přístupu a propojení vedly k pozitivním dopadům na spotřebitele. Co se týče vnější konzistence,
pozornost dle Komise vyžadovaly dvě otázky: 1/ konzistence předpisů, jejichž cílem je stimulovat
budování sítí, a pravidel EU týkajících se financování a státní podpory v této oblasti, a 2/
potenciální překryvy mezi odvětvovými a horizontálními právními předpisy v oblasti ochrany
spotřebitelů.
Hodnocení v rámci REFIT tedy určilo několik oblastí, u nichž bylo možné uvažovat o
zjednodušení či snížení administrativní zátěže, aniž by byla ohrožena účinnost ustanovení. Tyto
oblasti se spolu s dalšími problémy identifikovanými po zpracování analytických podkladů a při
veřejných konzultacích staly východisky pro tvorbu nového regulačního rámce. Konkrétně budou
analyzovány v příslušných věcných okruzích.
1.1.2 Další problémy identifikované na evropské úrovni před zpracováním a schválením
Kodexu

Jak předpokládá strategie DSM, tradiční sektor služeb elektronických komunikací je pod rostoucím
tlakem ze strany i) rostoucí poptávky uživatelů po datové konektivitě, ii) potřeby předvídat budoucí
poptávku a socioekonomické požadavky a iii) potřeby reagovat na nové internetové konkurenty.
Tyto aspekty jsou klíčové, protože investice do sítí se stávají nástrojem pro zvyšování produktivity
nejen v odvětví služeb elektronických komunikací, ale zejména v dalších navazujících odvětvích
(doprava, zdravotnictví atd.), či pro fungování a růst celé ekonomiky. V tomto ohledu Komise
identifikovala tři vzájemně provázané problémy, které bylo třeba řešit:
I. Překážky neomezené konektivitě, o jejichž existenci svědčí: nízká míra pokrytí a nízká míra
využívání zejména sítí s velmi vysokou kapacitou; neuspokojivá nabídka konektivity pro podniky;
nesprávně načasované kroky při správě rádiového spektra v rámci celé EU.
II. Regulační rámec, který nemůže flexibilně reagovat na rychlé tržní a technologické změny, což
se projevuje: nerovnováhou mezi právy a povinnostmi při poskytování ekvivalentních služeb
různými subjekty; mezerami v oblasti ochrany spotřebitele či přetrvávajícími překážkami bránícími
změně poskytovatele služeb elektronických komunikací, který v rostoucí míře nabízí koncovým
uživatelům služby elektronických komunikací (příp. další – např. energetické služby) spojené do
balíčků.
III. Nadbytečnost regulace, neefektivnost a nedostatek konzistence na jednotném trhu;
redundantní administrativní zátěž a vysoké náklady na přizpůsobování se regulace.
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I. Překážky neomezeného připojení
I.1 Nízká míra pokrytí a příčiny suboptimální úrovně investic obecně
1/ Dle DESI 2018 mělo v roce 2017 přístup k přístupovým sítím příští generace (nad 30 Mbps)
80 % Evropanů, v ČR pak tato hodnota dle DESI dosahovala 79 %. Míra využívání
přístupových sítí příští generace činila v roce 2017 v Evropě přibližně 33 % z domácností
využívajících připojení rychlejší než 30 Mbps, v ČR pak 32 % (více viz Tabulka 13 v Příloze 1).
2/ Jedním z faktorů, který umožňuje poskytovatelům služeb v elektronických komunikacích
investovat, a to i do sítí elektronických komunikací, je adekvátní příjem generovaný
poskytováním služeb. Celkové tržby za poskytování služeb elektronických komunikací se v
Evropě od roku 2014 do roku 2017 snížily z 220 mld. EUR na 213 mld. EUR. V ČR tržby
sektoru v období 2014 – 2017 mírně stouply (viz Obrázek 7).
3/ Hodnoty CAPEX zůstaly v ČR v posledních letech relativně stabilní, i když pokrytí
přístupovými sítěmi příští generace vzrostlo. Výdaje na mobilní investice představovaly v EU
60 % celkových výdajů (20151). V ČR tento poměr v roce 2015 (pro porovnatelnost) činil 41
% vůči 59 % též v neprospěch investic do pevných sítí a služeb (viz Tabulka 14).
4/ Vývoj tržeb podle segmentů na úrovni EU poukazuje na kontinuální pokles tržeb z hlasových
služeb (pevných i mobilních). Výnosy z pevných hlasových služeb se od roku 2014 snížily o
11,6 % ve srovnání s 20,4% poklesem u mobilních služeb ve stejném období (2014-2017). V
roce 2017 představovaly pevné a mobilní hlasové služby celkem 44 % celkových tržeb za
poskytování služeb elektronických komunikací, v roce 2014 to bylo 51 %. Mobilní datové
služby představovaly v roce 2017 27 % celkových tržeb, což představuje nárůst z 24 % v roce
2014. Růst segmentu mobilních datových služeb však nevykompenzoval výrazný pokles
hlasových služeb a celkové příjmy tak poklesly o 3 %. Obdobnou situaci v ČR zachycují pro
porovnání Obrázky 8 a 9 v Příloze 1.
5/ Pokrytí přístupovými sítěmi příští generace pokračovalo v růstu a v EU dosáhlo 80 %.
Nasazení těchto sítí je však stále zaměřeno především na městské oblasti, kdy 53 %
venkovských domácností pokryto těmito sítěmi není. Obdobná situace nastala i v ČR (viz
Obrázek 10).
6/ Odhaduje se, že téměř 16 % evropských domácností si v roce 2017 objednalo ultrarychlé
širokopásmové připojení (nejméně 100 Mbps), což znamená dvojnásobný nárůst oproti roku
2015. Obdobné využití fixních širokopásmových připojení podle inzerovaných rychlostí v ČR
dle rychlosti za všechny koncové uživatele ukazuje Obrázek 11 v Příloze 1.
7/ Pokrytí technologií FTTP vzrostlo z 10 % v roce 2011 na více než dvojnásobek, přičemž však
také zůstává primárně městskou technologií. V ČR byl nárůst ještě strmější (viz Obrázek 12).
8/ Pokrytí xDSL se pohybuje od 11 % u Bulharska do 100 % u Řecka. DSL je obecně méně
převládající způsob připojení ve státech SVE. Hlavní konkurenční technologií DSL je ve
většině členských států EU kabelové připojení. Pozici ČR ukazuje Obrázek 13.
9/ Dostupnost 4G mobilního širokopásmového připojení dosáhla v roce 2017 91 %, což je o
32 % více než před čtyřmi lety. Sítě 4G byly komerčně spuštěny ve všech členských státech
EU. Stejných čísel dosahuje i ČR, i když vývoj v letech 2013-2014 byl mírně odlišný (viz
Obrázek 14).
10/ Mobilní broadband představuje rostoucí segment trhu vysokorychlostního internetu. Na
přibližně dvou třetinách aktivních SIM karet v EU a téměř i v ČR je využíván přístup
k vysokorychlostnímu internetu (Obrázek 15). Většina připojení je realizována na chytrých
telefonech, méně pak na tabletech a noteboocích.

Data za rok 2015 jsou uvedena proto, že novější nejsou za EU dostupná. Protože je však situace v této oblasti relativně stabilní,
jsou i data za rok 2015 vypovídající.
1
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I na základě výše uvedeného se v podkladové studii k hodnocení dopadů Kodexu odhaduje, že EU
pravděpodobně nesplní cíl 50% využití 100 Mbps sítí do roku 2020. Stejná studie ukazuje, že
základní přístupové sítě příštích generací s rychlostí 30 Mbps nestačí k uspokojení potřeb
konektivity v blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že dnes ne všechny přístupové sítě příštích
generací mohou plnit 100 Mbps, z níže uvedeného obrázku vyplývá, že bez vhodných investičních
pobídek Evropa pravděpodobně nedosáhne cíle 50% využití 100 Mbps služeb do roku 2020.
Obrázek 1: Projekce míry využití služeb nabízených prostřednictvím přístupových sítí příštích
generací (> 30Mbps) v období 2015-2025

Zdroj: IDATE

Pokud tedy shrneme výše uvedené, existuje celá řada příčin, proč investice do infrastruktury jsou
nízké. Tyto příčiny mohou být seskupeny do dvou hlavních skupin: i) příčiny, které jsou
makroekonomické nebo sociálně-ekonomické povahy, a tudíž exogenní vzhledem k regulačnímu
rámci (např. finanční krize měla vliv na nízkou hodnotu CAPEX poskytovatelů služeb
elektronických komunikací) a (ii) příčiny, které mají regulační charakter (nejistota v důsledku
netransparentní cenové regulace; požadavky na nediskriminační přístup, které znamenají, že nelze
činit rozdíly mezi poskytovateli dle provedených investic, na druhou stranu konkurenční tlak není
vždy dostatečný, aby motivoval k investování, zejména v méně obydlených oblastech; alternativní
operátoři často nemají dostatečnou velikost, aby mohli investovat sami).
Pokud jde o endogenní faktory, investice mohly být omezeny skutečností, že průměrný výnos na
uživatele v Evropě po řadu let klesal. Podle výše uvedených dat průměrný příjem na jednoho
uživatele (ARPU) sedmi největších mobilních operátorů v EU mezi lety 2010 a 2015 klesl o 23 %
(v ČR o 29 %), přičemž investice klesly o 3 % (v ČR o 8 %)(viz Obrázek 17 v Příloze 1).
To však nemusí znamenat, že objem investic a konkurence jsou ve vzájemném rozporu.
Konkurence samozřejmě dle Komise nebude v oblasti infrastruktury přínosná vždy, avšak regulace
by ji měla podporovat tam, kde je to možné. V tomto ohledu podkladová studie SMART
2015/0002 v rámci analýzy obchodních a regulačních modelů uvádí, že geografický rozměr
problému budování sítí může být řešen kombinovaným přístupem:
−

v hustě osídlených městských oblastech podporovat rentabilní investice do infrastruktury a
hospodářskou soutěž;

−

v méně osídlených oblastech (kde se budování sítí ekonomicky vyplatí, tj. tam, kde lze
dosáhnout návratnosti investic v delším horizontu) podpořit první příchozí (first movers), aniž
by byly obětovány přínosy z hospodářské soutěže, tím způsobem, že bude zaručen
velkoobchodní přístup do rentabilních sítí;

−

ve venkovských oblastech a v dalších náročnějších projektech (kde budování sítí není tradičně
ekonomicky výhodné) přilákat subjekty s novými obchodními modely, které mají odlišný profil
rizika/návratnosti.
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Pokud jde o exogenní faktory (nad rámec těch makroekonomických (HDP, riziko země atd.)), v
některých případech mohou být investice realizovány v suboptimálním objemu (nebo do méně
výkonných technologiích) při očekávané nízké spotřebě, tj. nízká poptávka a spotřeba mohou též
podmiňovat objem investic. Jak bylo uvedeno v přístupové studii (SMART 2015/002), „míra využití
může být omezená také v případech, kdy je nízká poptávka po vysokých rychlostech“. Na druhou stranu
prognóza IDATE v téže studii poukázala na nedostatečnou infrastrukturu k uspokojení budoucí
poptávky, tj. tento fakt může být problémem ve střednědobém horizontu, neboť poptávka stále
roste a k modernizaci infrastruktury je třeba určité množství času.
I když výše uvedené příčiny mohou být a jsou novou Směrnicí částečně řešeny, je důležité
podotknout, že dle Komise bude pro některé projekty možnost podpory z veřejných financí nadále
potřebná, a to především pro projekty v nejvíce znevýhodněných oblastech. K dispozici jsou
veřejné zdroje určené na podporu budování vysokorychlostní širokopásmové sítě, a to včetně
evropských finančních prostředků v objemech, které se v rámci víceletých finančních rámců
zvyšují. Současná úroveň financování z veřejných zdrojů je však dle Komise stále nedostačující pro
to, aby bylo možné čelit výše uvedeným výzvám.
I.2 Nízká míra pokrytí a využívání mobilního přístupu
Pokud jde o mobilní sítě, pokrytí domácností sítěmi 4G je v některých členských státech velmi
vysoké (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Technická dostupnost mobilního signálu (tj. p
okrytí území sítěmi LTE / 4G) však nutně nezaručuje optimální kvalitu služeb. Skutečně
všudypřítomné pokrytí a vysoká kapacita je dle EK nezbytnou podmínkou úspěchu sítí 5G. Sítě
5G nejenže umožní velmi vysoké maximální rychlosti na downlinku ve velmi hustě osídlených
oblastech, ale díky nim bude možné také nabízet mobilní širokopásmové služby pro celou řadu
průmyslových odvětví, která budou požadovat dostatečnou kapacitu a spolehlivost a další
parametry související s jimi využívanými aplikacemi (např. latence). Podle průzkumu společnosti
Oracle téměř 80 % podniků očekává, že v roce 2021 budou využívat sítě 5G ke generování nových
příjmů, pro správu zařízení Internetu věcí a chytrých ekosystémů. (https://ihned.cz/c1-66495320podniky-jsou-pripraveny-vyuzit-prinosu-siti-5g)
Ačkoli síť 5G bude pravděpodobně koexistovat s jinými sítěmi (i 2G a 3G), stejně jako s
modernizovanými sítěmi 4G, kapitálově náročné architektury sítí 5G budou vyžadovat
vysokorychlostní připojení základnových stanic, tj. i jejich větší počet a vyšší hustotu sítě, což nutně
zvýší provoz na páteřním backhaulu. Operátoři budou muset vybudovat novou infrastrukturu v
podobě malých buněk rozmístěných poměrně hustě všude tam, kde to bude potřeba. Přestože jsou
tedy již částečně vybudovány a využívány u sítí 4G ke zvýšení kapacity sítí, sítě 5G budou vyžadovat
mnohem větší počet malých buněk. Manifest 5G pro včasné nasazení 5G v Evropě (The 5G Manifesto for
a timely deployment of 5G in Europe), připravený hlavními odvětvovými hráči, zdůrazňuje potřebu
zlepšení regulačních podmínek v oblasti správy rádiového spektra a udělování oprávnění.
Navzdory skutečnosti, že konkrétní parametry budoucí 5G architektury nejsou doposud známy a
standardy je teprve třeba definovat, Komise odhaduje náklady na vybudování sítí 5G v řádu
120 mld. EUR při 95% pokrytí obyvatel EU28 (SMART 2015/0068, Costing the New Potential
Connectivity Needs). Náklady na bezdrátovou infrastrukturu by měly činit 38 mld. EUR z výše
uvedeného a na optickou infrastrukturu pro fronthaul/backhaul 81 mld. EUR (jak uvádí Komise,
tato částka by mohla být nižší díky synergiím při pokládání optických vláken i za jiným účelem).
Aby bylo možné zajistit 100% pokrytí přenosovou sítí, Komise uvádí dalších potřebných 104 mld.
EUR, z čehož na bezdrátovou infrastrukturu by připadlo 64 mld. EUR.
I.3 Zpoždění při udělování oprávnění k využívání spektra
Predikce ohledně mobilního širokopásmového provozu potvrzují trend potenciálního zvýšení
významu bezdrátových sítí, přičemž rostoucí potřeba bezdrátové konektivity jde i na vrub M2M
zařízením, jejichž vzájemná komunikace bude provozem 5G sítí umožněna. Zatímco v době
přípravy nového regulačního rámce M2M moduly generovaly 3 % celkového mobilního datového
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provozu v západní Evropě, do roku 2020 by se dle odhadů toto číslo mohlo zvýšit na 11,6 %.
Moduly M2M by měly představovat více než polovinu z celkových připojených mobilních zařízení.
Aby bylo možné splnit výše uvedené požadavky na konektivitu, je třeba operátorům umožnit
včasný přístup ke spektru. V některých členských státech došlo k významným zpožděním při
zpřístupňování technicky harmonizovaných pásem na úrovni EU. Jako příklad uvádí Komise
časové rozdíly v přidělování licencí na sítě 4G v pásmu 800 MHz, a to navzdory termínu
stanoveném v Program politiky v oblasti rádiového spektra (Radio Spectrum Policy Program) na leden
2013 (viz Obrázek 18).
Výsledkem zpoždění při přidělování kmitočtových pásem, nedostatečné předvídatelnosti v oblasti
přidělování nebo nedostatečné synchronizace uvolňování pásem a platnosti licencí ve vazbě na
investiční cykly může být negativní dopad na motivaci operátorů investovat do rozvoje sítí.
I.4 Neuspokojivé nabídky konektivity pro podniky
Strategie jednotného digitálního trhu se také zaměřuje na podniky a MSP. Podniky obvykle
potřebují vyšší kvalitu služeb než zákazníci z řad domácností a mohou tak požadovat vyšší úroveň,
pokud jde o některé technické parametry.
Průzkum v rámci SMART 2014/0023 potvrdil, že podnikatelské subjekty oceňují symetrickou
rychlost, nízkou úroveň sdílení kapacity/agregaci, krátkou latenci a neomezené objemy dat – to vše
může být garantováno pouze při připojení na sítě s velmi vysokou kapacitou. Mobilní
širokopásmové připojení nepovažují za alternativu, neboť dostatečně nenaplňuje vyšší očekávání
podnikatelských subjektů.
Je však také třeba říci, že dotazované strany v rozhovorech uvedly, že technické požadavky
obchodních zákazníků se mohou časem potkat s rostoucími požadavky domácností. Stále častější
práce na dálku by mohla zvýšit potřebu symetrické gigabitové konektivity, tj. potřebu dovést sítě s
velmi vysokou kapacitou k většímu počtu koncových uživatelů.
V neposledním řadě byl jako problém na evropské úrovni identifikován nedostatek dostupných
produktů podnikové konektivity na přeshraničním základě.
II. Regulační rámec neumožňuje rychle reagovat na tržní a technologické změny
II.1 Nejistota ohledně práv a povinností při poskytování obdobných služeb a mezery v ochraně
koncových uživatelů
V hodnotící zprávě Komise uvádí, že jedním z problémů je skutečnost, že OTT hráči nepodléhají
stejným právům a povinnostem jako jiní tradiční hráči v odvětví, a to ani v případě, že jejich služby
používají koncoví uživatelé k uspokojení stejných nebo podobných komunikačních potřeb, které
byly doposud naplňovány pomocí tradičních služeb elektronických komunikací. Tyto inovace,
které OTT hráči přináší a které mohou být pro koncové uživatele velmi přínosné a finančně
výhodné, znamenají potřebu analyzovat jejich dopad na stávající prostředí hospodářské soutěže a
možné negativní vlivy vyplývající z diferencovaného regulatorního přístupu, jakož i přiměřenosti
stávající regulace v novém prostředí.
Poskytovatelé tradičních komunikačních služeb, kteří převážně vlastní sítě i poskytují služby,
včetně služeb přístupu k internetu a některých specifických služeb, musí splňovat povinnosti
stanovené pro dané odvětví a týkající se např. smluvního práva, transparentnosti, kvality služeb,
tísňových volání atp. OTT služby a jejich poskytovatelé podléhají pouze horizontálním právním
předpisům, a nikoliv výše uvedeným povinnostem stanoveným odvětvovým předpisem, i když
jejich služby používají koncoví uživatelé k naplňování stejných nebo podobných komunikačních
potřeb. V neposlední řadě musí dodržovat specifické povinnosti i v oblasti ochrany údajů podle
směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, a to nad rámec nařízení o ochraně údajů,
které se vztahuje také na poskytovatele OTT služeb.
Na druhou stranu regulační rámec EU zaručuje poskytovatelům tradičních komunikačních služeb
určitá práva, která by mohla být považována za výhodu ve srovnání s poskytovateli OTT služeb,
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jako je např. přístup k (mezinárodnímu) E.164 číslovacímu plánu. Tento přístup k režimu číslování
umožňuje využít a získat benefity z globálního dosahu prostřednictvím telefonních čísel a dohod
o propojení mezi tradičními poskytovateli služeb elektronických komunikací.
Dalším důležitým tématem byla pravidla pro přístup k tísňovým linkám. Ve veřejné konzultaci
sektor služeb elektronických komunikací zdůraznil význam spolehlivého přístupu k tísňovým
službám, který může být vzhledem k existujícím technickým normám a právním opatřením
poskytován pouze prostřednictvím ECS. Argumentovali však, že povinný přístup k číslu 112 by
měl být uložen i poskytovatelům služeb OTT, pokud je to technicky proveditelné. Velký počet
zúčastněných stran mělo za to, že ačkoli není technicky možné podrobit poskytovatele všech OTT
služeb této povinnosti, poskytovat přístup k tísňovým linkám by měly umožňovat všechny hlasové
služby, které jsou uživateli vnímány jako alternativní k tradiční hlasové službě PSTN a ty, které
rovněž využívají číslování E.164.
V neposlední řadě bylo dle Komise třeba zhodnotit ustanovení týkající se univerzální služby a jejich
soulad se současnou úrovní dostupnosti a využívání komunikačních sítí a služeb.
II.2 Chybějící pravidla pro nabídku služeb v balíčcích
Rozvoj technologií vedl k jejich sbližování a konvergenci služeb a podpořil tak nárůst objemu
služeb poskytovaných koncovým uživatelům ve formě balíčků. Rychlé přijetí balíčků uživateli v EU
jim přineslo výhody ve formě pohodlí a ceny; změnila se však strukturu trhu a chování tržních
hráčů, což vedlo ke vzniku nových problémů pro koncové uživatele v oblasti transparentnosti,
srovnatelnosti nabídek a změny poskytovatele. Tato skutečnost může představovat v delším
horizontu riziko pro hospodářskou soutěž v oblasti cen a kvality služeb.
Balíčkem je označována množina několika různých služeb prodávaných společně jako jeden
produkt: pevné volání, přístup k internetu, mobilní služby, placená televize. Balíček může také
zahrnovat prodej/pronájem zařízení, nejčastěji koncového zařízení. Cílem prodejců je zvýšit
průměrný výnos na uživatele (ARPU) zvýšením počtu pravidelně platících zákazníků a zajistit si
tímto způsobem jejich loajalitu (vývoj ukazatele ARPU viz Obrázek 17). Procentní míra poklesu
počtu mobilních zákazníků se snižuje, pokud je mobilní produkt nabízen ve spojení s pevným
přístupem k internetu a placenou televizí.
Téměř šest z deseti domácností v EU (59 %) nakupuje komunikační služby v balíčku (balíčky, které
kombinují dvě nebo více služeb za jednu celkovou cenu). V ČR tato hodnota činí dle údajů
Eurobarometeru 50 % (04/2017)(viz Obrázek 19).
V ČR i EU má vývoj počtu tzv. balíčků služeb růstový trend. V roce 2017 dosáhl počet služeb
poskytovaných formou balíčků v absolutní hodnotě 2,73 mil., což představuje v porovnání s rokem
2012 zvýšení na úroveň 279,9 %. Růst tržeb byl ještě razantnější. V roce 2017 dosáhly
maloobchodní tržby za tyto služby hodnoty 18,25 mld., což přestavuje oproti roku 2014 zvýšení
na hodnotu 447,7 %. Struktura těchto služeb v roce 2017 a tržby za tyto služby je uvedena v
Obrázku 20. (ČTÚ)
Balíčky přináší koncovým uživatelům výhody i nevýhody. Integrace několika služeb do jedné
nabídky, s jednou fakturací a jednotnou péčí o zákazníky, může být pro koncové uživatele
pohodlnější a levnější. Balíčky však také mohou snížit transparentnost a ztížit cenové porovnání a
potenciálně vést k efektu „lock-in“, protože mohou koncovým uživatelům znesnadnit změnu
poskytovatele služeb v balíčku obsažených.
III. Nadbytečnost a neefektivnost právních předpisů a nekonzistentnost na jednotném
trhu
III.1 Vysoká administrativní zátěž
Zásada lepší regulace požaduje regulaci pouze tehdy, je-li to nezbytné a v přiměřeném objemu.
Komise na základě přezkumu stávajících předpisů určila několik oblastí, u nichž by bylo možné
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snížit administrativní zátěž, aniž by byla ohrožena účinnost předpisů, v některých případech ji lze
dle Komise dokonce zvýšit.
Z výsledků konzultací a přezkumu vyplynulo, že existuje prostor pro snížení regulační zátěže u
národních správních orgánů/institucí a operátorů a pro přesměrování úsilí na prioritní úkoly při
současném zvýšení předvídatelnosti a stability rámce. Na základě reálných zkušeností s
implementací se zdálo, že současné cykly přezkumu trhu jsou zbytečně krátké a že jejich
prodloužení by zvýšilo právní jistotu a snížilo administrativní zátěž národních regulačních orgánů,
Komise i účastníků trhu. Identifikován byl též potenciál pro zjednodušení ukládání nápravných
opatření zavedením standardizovaných nápravných opatření v případech, kdy by to bylo možné.
Mezi oblasti, které bylo třeba zefektivnit, patřila i pravidla univerzální služby, která měla být
revidována s ohledem na jejich účinnost a klesající relevanci některých prvků. Potenciál snížení
administrativní zátěže a obecného zjednodušení spočíval v odstranění nadbytečných prvků
univerzální služby, jako jsou veřejné telefonní automaty, kompletní telefonní seznamy či informační
služby o účastnických číslech.
Sdílený přístup ke kmitočtovým pásmům měl hrát stále významnější úlohu při uspokojování
rostoucí poptávky - většina veřejných respondentů i komerčních subjektů podpořila v rámci
konzultací flexibilní nebo sdílený přístup ke spektru s cílem uspokojit budoucí poptávku, a to
zejména v případě sítí 5G. Operátoři naopak trvali na opaku, tj. na exkluzivním nebo licencovaném
sdíleném přístupu, a to především z důvodu potřeby zajištění kvality služeb. Vysílatelé zdůraznili
možné problémy rušení signálu, a proto se vyslovili pro pečlivý výběr kompatibilního sdíleného
využívání.
Co se týče spektra, ač současný rámec dovoluje Komisi vydat doporučení o harmonizovaném
uplatňování ustanovení o správě spektra, zavedený mechanismus nebyl dle Komise postačující k
tomu, aby zajistil jednotný přístup, a společné cíle EU tak nebylo možné prosazovat. Ve veřejné
konzultaci několik respondentů poukázalo na zpoždění ve zpřístupňování spektra a na velkou
rozdílnost v podmínkách různých členských států a vyzvalo k posílení úlohy Komise, jiní však
nesouhlasili a zdůrazňovali národní charakter politiky spektra. I na tento problém Kodex reaguje
novými ustanoveními
III.2 Náklady na přizpůsobení se regulaci
Nekonzistentní regulace obdobných konkurenčních situací činila obtížným a nákladným pro hráče
na trhu fungovat ve více zemích a vytvářela tak umělé překážky integraci trhu. Tento aspekt mohl
být významný především pro komerční uživatele, kteří mohli mít problém (vzhledem k nejednotné
regulaci v jednotlivých členských státech) se získáváním vhodných nabídek elektronických
komunikačních služeb pokrývajících všechny žádané potřeby a země. Další problémy to mohlo
přinášet nadnárodním poskytovatelům služeb elektronických komunikací, kteří se snažili replikovat
obchodní modely na více trzích. V současnosti se většina velkých firem, ať už jde o nadnárodní
společnosti či společnosti s několika sídly nebo jen o velké podniky, spoléhá na homogenitu vstupů.
Nekonzistentnost vede k vyšším nákladům, vyšší koncentraci na menších trzích a v neposlední řadě
také vyšším cenám a nižší kvalitě pro koncové uživatele2.
III.3 Nedostatečná koherence a vliv na cíl DSM
Dle Komise a konzultací byl příspěvek regulačního rámce k rozvoji DSM vnímán jako relativně
skrovný. Navzdory určitému pokroku v oblastech, jako je interoperabilita a spolupráce mezi
národními regulačními orgány, se většina dotčených stran domnívala, že DSM byl nejméně
naplněný cíl regulačního rámce, což ukazovalo na nedostatek regulatorní konzistentnosti a na
přetrvávající překážky v přeshraničních aktivitách.

WIK
(2013)
Business
Communications,
Economic
Growth
and
the
Competitive
Challenge
http://www.wik.org/index.php?id=meldungendetails&tx_ttnews%5BbackPid%5D=85&tx_ttnews%5Bpointer%5D=11&tx_ttne
ws%5Btt_news%5D=1495&cHash=30344c3cd7aecfcd5efef7bec7b60b8b
2
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Úloha úřadu BEREC při podpoře konzistentnosti regulace byla hodnocena též smíšeně.
Institucionální uspořádání BEREC vedlo dle respondentů k tomu, že se častěji volila větší flexibilita
nebo nejnižší společný jmenovatel namísto harmonizovanějšího přístupu pro vytvoření DSM.
Problémy - shrnutí
Klíčové problémy dle Komise a výše uvedeného jsou:
Viz bod I:
−

Nedostatečná motivace k budování nových sítí.

−

Neefektivní přidělování veřejných zdrojů; tento problém se týká způsobu, jakým byly
přidělovány veřejné zdroje (výběr investičního modelu, struktura/objem výzev k zadávání
zakázek, kombinace grantů vs. finančních nástrojů atd.) a do jaké míry bylo dostatečné a
spolehlivé mapování existujících sítí, kvality služeb a budoucích investic – výsledkem mohou
být suboptimální a nekonzistentní výstupy napříč členskými státy.

−

Nejistota ohledně způsobu a podmínek přidělování kmitočtových pásem v důsledku
diferencovaných pravidel.

Viz bod II:
−

Technologické a tržní změny; současná definice služeb elektronických komunikací přináší
rostoucí nejistotu, protože na trh komunikací vstupuje v důsledku nejnovějšího
technologického vývoje velký počet poskytovatelů OTT služeb, kteří neposkytují přenos
signálu, pouze službu.

−

Rostoucí trend nabízení balíčků; nabídka služeb v balíčcích umožňuje realizovat úspory z
rozsahu a přináší výhody koncovým uživatelům; zároveň však snižuje transparentnost,
srovnatelnost nabídek či možnost změnit poskytovatele.

Viz bod III:
−

Suboptimální cyklus analýz trhu.

−

Fragmentované nabídky podnikovým zákazníkům napříč EU.

−

Nadbytečná a již nerelevantní pravidla; regulatorní neefektivnost, redundantní náklady na
přizpůsobení se regulaci, vysoká administrativní zátěž.

Ke gradaci popsaných problémů samozřejmě přispělo i několik vnějších faktorů, například:
makroekonomický vývoj; vývoj poptávky po ECS podniky a domácnostmi; komparativní
nákladové výhody, dynamika hospodářské soutěže či strategie společností bez vazby na regulaci;
dostupnost finančních prostředků z veřejných a soukromých zdrojů atp.
Výše uvedené problémy se více či méně týkají i České republiky. ČR stejně jako ostatní členské
státy Evropské unie schválila cíle pro širokopásmový internet stanovené ve sdělení Komise
nazvaném „Digitální program pro Evropu3“ (dále též jako „Digitální agenda“). Dokument stanovil
následující cíle v oblasti širokopásmové infrastruktury:
−

Základní širokopásmové připojení pro všechny do roku 2013: 100% pokrytí širokopásmovým
připojením pro všechny občany EU.

−

Rychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 100% pokrytí širokopásmovým připojením o
rychlostech 30 Mbps nebo vyšších pro všechny občany EU.

−

Superrychlé širokopásmové připojení do roku 2020: 50 % evropských domácností by mělo
mít připojení o rychlosti přesahující 100 Mbps.

3

Dokument je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:cs:PDF
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Řešením problémů by měla být adekvátní transpozice Kodexu do českého právního stavu. Detaily
týkající se ČR budou uvedeny v kapitolách jednotlivých věcných okruhů, kde budou veškeré
důležité aspekty představeny pohromadě.
Nad rámec transpozice požadavků stanovených předpisem EU se předpokládá úprava zákona,
která upraví určitá ustanovení v souvislosti s identifikovanými aspekty v rámci dosavadní aplikace
zákona o elektronických komunikací, tj. aktuální legislativně technické a další (věcné) nedostatky
tohoto zákona.

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Evropský rámec
−
−

−

−

−
−
−

Evropský kodex pro elektronické komunikace (směrnice 2018/1972)
Revidované znění evropského regulačního rámce pro sítě a služby elektronických komunikací
– konkrétně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu
2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících
se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů
a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na
ochranu zájmů spotřebitele, a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne
25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci
pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím
elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice
2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a
Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení
nařízení (ES) č. 1211/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým
se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a maloobchodní ceny za
regulovanou komunikaci v rámci EU a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a
právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací a nařízení (EU) č.
531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích sítí a
služeb elektronických komunikací
aj.

Národní úprava
−
−
−
−
−

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
Nařízení vlády č. 154/2005 Sb. o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání
rádiových kmitočtů a čísel
Vyhláška č. 161/2005 Sb. o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených
telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Vyhláška č. 162/2005 Sb. o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních
hodnot
Vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na
připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejné
dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Vyhláška č. 388/2006 Sb. o čistých nákladech univerzální služby v elektronických
komunikacích
Vyhláška č. 117/2007 Sb. o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
Nařízení vlády 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Nařízení vlády č. 109/2008 Sb. o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné
telefonní služby
Vyhláška č. 105/2010 Sb. o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
Vyhláška č. 228/2012 Sb. o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou
významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
Nařízení vlády č. 199/2018 Sb. o Technickém plánu přechodu zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém
plánu přechodu na standard DVB-T2)
Zákon 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí
elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti)
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
aj.

Návrh zákona je předkládán z důvodu potřeby transponovat směrnici Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické
komunikace (dále též „Kodex“), do národní legislativy, a to především příslušnými úpravami
zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, do něhož již byly implementovány
požadavky plynoucí z revize evropského regulačního rámce pro služby a sítě elektronických
komunikací z roku 2009.
Fungování pěti směrnic, které tvořily dosavadní evropský předpisový rámce pro sítě a služby
elektronických komunikací, tedy směrnic Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES,
2002/20/ES, 2002/21/ES, 2002/22/ES a 2002/58/ES (viz výše), bylo pravidelně
přezkoumáváno, zejména za účelem zjištění, zda je třeba směrnice změnit s ohledem na vývoj
technologií a trhu (závěry tohoto přezkumu byly stručně shrnuty v kapitole 1.2). Výsledkem
přezkumu je právě Kodex, který spočívá v horizontálním přepracování čtyř stávajících směrnic
(rámcové směrnice, autorizační směrnice, přístupové směrnice a směrnice o univerzální službě), do
směrnice jediné. Výsledek přezkumu tak zjednodušil současnou strukturu, a tím posílil i její
soudržnost a transparentnost.

1.4 Identifikace dotčených subjektů
Koncoví uživatelé – domácnosti, podniky, jiné subjekty
− domácnosti a malé podniky ve venkovských oblastech;
− domácnosti a malé podniky v oblastech bez účinné hospodářské soutěže na poli
infrastruktury, které se musí spokojit s horší kvalitou služeb, než mají koncoví uživatelé v
oblastech, které jsou dobře obsluhovány konkurujícími si subjekty; v oblastech, kde
hospodářská soutěž není účinná, mohou koncoví uživatelé zaznamenat také zpoždění v
upgradu na vyšší rychlosti a nedostatek konkurenceschopných vysokorychlostních nabídek,
pokud není zajištěn účinný a efektivní velkoobchodní přístup k sítím NGA a sítím s velmi
vysokou kapacitou;
− znevýhodněné skupiny obyvatel
o širokopásmové připojení je klíčovým předpokladem pro zapojení se do digitální
ekonomiky a začlenění do společnosti díky základním internetovým službám;
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vyloučení ze spotřeby těchto služeb z důvodu žádného nebo nedostatečného
širokopásmového připojení je spojeno s rizikem sociálního vyloučení; povinnosti
univerzální služby dnes umožňují datovou komunikaci při přenosových
rychlostech, které postačují pouze na to, aby umožnily funkční přístup k internetu
v pevném bodě; i přes klesající náklady na hardware si dle Komise někteří uživatelé
stále nemohou dovolit širokopásmové připojení.
− osoby v ohrožení, které potřebují využít tísňového volání
− podniky fungující v několika členských státech / mající několik sídel a nadnárodní podniky
aj.
Podnikatelé a další subjekty nabízející služby v oblasti elektronických komunikací
(přičemž jeden subjekt může spadat do více kategorií uvedených níže):
− Operátoři fixních a mobilních sítí – inkumbenti vs. další hráči
− Poskytovatelé hlasových a datových služeb - inkumbenti vs. další hráči (alternativní mobilní
operátoři)
− Poskytovatelé OTT služeb
Pokud bychom měli zmínit konkrétní subjekty na českém trhu, je možné čerpat z Výroční
zprávy Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018. Ta uvádí, že mobilní služby na
maloobchodním trhu v roce 2018 poskytovali vedle síťových operátorů, tj. společností TMobile Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a Vodafone Czech Republic a.s., také
virtuální operátoři O2 Family, s.r.o., SAZKA a.s., Tesco Mobile ČR s.r.o., ČEZ Prodej, a.s.,
TERMS a.s. aj. jako MVNO4 a dále na trhu působili také značkoví přeprodejci (branded reseller)
– např. BLESKmobil, Mobil.cz, OpenCall, PREmobil a další. Na velkoobchodním trhu
mobilních služeb nabízeli své komerční nabídky jak uvedení síťoví operátoři, tak i např.
společnosti Quadruple a.s., IPEX a.s., TERMS a.s. a další jako MVNE5. Měřeno počtem SIM
karet, činil v roce 2018 podíl MVNO přibližně 7 %. Tržní podíl majetkově nezávislých MVNO
(tj. majetkově nepropojených s MNO6) pak byl pro rok 2018 odhadován na úrovni 3,3 %.
Celkově tak po dynamickém vývoji, který probíhal od roku 2013, kdy na trh postupně vstoupilo
velké množství virtuálních operátorů, dochází dle ČTÚ v současné době ke stabilizaci počtu
subjektů působících na trhu mobilních služeb.
Co se týče telefonních služeb v pevném místě, patřily podle počtu účastnických stanic v roce
2018 mezi nejvýznamnější společnosti O2, UPC, Vodafone, T-Mobile a IPEX a.s. Významnou
pozici v poskytování veřejně dostupné telefonní služby v pevném místě si i v roce 2018 nadále
uchovala společnost O2, a to i přes další očekávaný pokles počtu účastnických stanic.
Mezi 20 nejvýznamnějšími poskytovateli vysokorychlostního přístupu k internetu v ČR (včetně
služeb fixního LTE) řadí ČTÚ společnosti O2 Czech Republic a.s., UPC Česká republika, s.r.o.,
T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., STARNET, s.r.o., PODA a.s.,
RIO Media a.s.7, SMART Comp. a.s., INTERNEXT 2000, s.r.o., GRAPE SC, a.s., COMA
s.r.o.8, M–SOFT, spol., s r.o., Magnalink, a.s., Tlapnet s.r.o., itself s.r.o., United Networks SE,
Nej.cz s.r.o., Planet A, a.s., JON.CZ s.r.o. a CentroNet, a.s. (k 30. 6. 2018).

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) neboli virtuální mobilní operátor je subjekt poskytující mobilní služby koncovým
účastníkům svým jménem, který nedisponuje vlastní rádiovou přístupovou sítí (resp. nemá vlastní příděl frekvencí pro vybudování
rádiové přístupové sítě).
5 MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) je subjekt nabízející velkoobchodní služby dalším operátorům (ve formě MVNO či
značkových přeprodejců), tzn. bez vlastních účastnických smluv. Disponuje některými prvky mobilní sítě, nikoliv však mobilní
přístupovou sítí (RAN).
6 MNO (Mobile Network Operator) neboli síťový mobilní operátor je subjekt poskytující mobilní služby koncovým účastníkům
svým jménem, který disponuje vlastní rádiovou přístupovou sítí.
7 1. 10. 2018 společnost RIO Media a.s. sfúzovala se společností Nej.cz s.r.o.
8 1. 10. 2018 společnost COMA s.r.o. sfúzovala se společností PODA a.s.
4
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Na trhu velkoobchodního vysokorychlostního přístupu k síti internet v roce 2018 pokračovala
společnost CETIN9 i nadále v postupném dotváření a úpravách své referenční nabídky MMO
(Mass Market Offer). MMO představuje základní produktovou nabídku na velkoobchodním
trhu širokopásmového přístupu k internetu. Dle ČTÚ přinesla nabídka MMO ve srovnání s
předchozím stavem (nabídky Carrier Broadband and Carrier IP Stream) více možností ve
spolupráci mezi operátory, např. v možnosti přístupu do systémů poskytovatele
velkoobchodních služeb při objednávání nebo diagnostice provozu sítě a umožnila tak i větší
flexibilitu při vytváření nabídky služeb vlastním koncovým zákazníkům (Zdroj: Výroční zpráva
Českého telekomunikačního úřadu za rok 2018).
Výrobci síťových prvků
Výrobci koncových a jiných zařízení – jejich ekonomická výkonnost se odvíjí od objemu
investic, tj. od toho, do jaké míry je prostředí pro investice příznivé
Poskytovatelé obsahu a aplikací
Výrobci spotřební elektroniky a příslušenství (sluchátek atp.)
Provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání
Český telekomunikační úřad
Ministerstvo průmyslu a obchodu, příp. další relevantní rezorty
V rámci této kapitoly zmiňme ještě následující problém, který uvádí sektoroví hráči.
„1. Spolky
V České republice je problematika nelegálně podnikajících (kvazi)spolků v telekomunikacích velmi rozsáhlá a podle našich informací
v EU pravděpodobně zcela bezprecedentní. Část z těchto podnikajících spolků se sdružuje ve spolku Neutral czFree eXchange, které kromě
vzájemné koordinace a společného postupu těchto spolků zajišťuje za účelem zajištění konektivity připojení do peeringového centra NIX.cz.
Ze zápisu z 29. valné hromady NFX ze dne 14. 6. 2014, kdy byl počet členských a přidružených spolků patrně nejvyšší, vyplývá, že 18
členských spolků sdružovalo celkem 58 769 „členů“ (fakticky zákazníků čerpající telekomunikační služby). V průběhu dalších let někteří
členi tohoto spolku začali patrně z důvodu vnitřních sporů vystupovat. To ale neznamená jakékoliv utlumování jejich činnosti. Naopak i
tito dnes již bývalí členové svoji nelegální činnost i nadále rozvíjí a rozšiřují, protože jde o velmi výnosné aktivity. S velkou pravděpodobností
největším spolkem je pak spolek Pilsfree (http://pilsfree.cz/), který za posledních 5 let svojí zákaznickou bázi zvýšil díky svému fungování
odporující férové hospodářské soutěži o více než 60 %. Na trhu pak funguje minimálně více než sto takovýchto subjektů, ale dost možná
je jich až několik nižších stovek typicky s několikatisícovou zákaznickou bází (viz např. zde či zde). Na základě výše uvedeného lze
odhadovat počet „členů“ těchto kvazi spolků až na 400 000. Vzhledem k členským poplatkům, které průměrně dosahují 300
Kč/měsíc (plus zřizovací poplatky v řádu tisícikorun) se jedná odhadem o roční výnosy ve výši až 1,2 miliardy Kč.
Kromě ušlých výnosů legálně podnikajících tržních subjektů na trhu telekomunikačních služeb samozřejmě dochází i k daňovým únikům.
Tyto spolky neodvádí jak daň z příjmu právnických osob (označují faktický prodej telekomunikačních služeb za vedlejší spolkovou činnost),
tak ani daň z příjmu. V tomto případě se jednoduchým výpočtem jedná o stovky miliónů Kč ročně, o které je každoročně připraven státní
rozpočet.
V neposlední řadě se tyto spolky vyhýbají zákonným povinnostem, které musí podnikající subjekty plnit, a to především prospotřebitelských
povinností vyplývajících ze zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích. S tím souvisí samozřejmě i neplacení správních poplatků
apod.
Z výše uvedeného stručného a neúplného shrnutí je zřejmý rozsah této rozrůstající se nelegální činnosti a neférovým způsobem získané
konkurenční výhody oproti legálně podnikajícím subjektům.
2. Šedí operátoři
Stejně jako v případě kvazi spolků se jedná o nelegálně vykonávanou činnost poskytování telekomunikačních služeb bez oprávnění. I přes
výslovný zákaz ve smluvním vztahu mezi poskytovatelem služeb a jejich odběratelem dochází k přeprodeji mobilních služeb třetím stranám
(jak rodinným příslušníkům, tak i jiným uživatelům na základě veřejného nabízení těchto služeb). Tito ve skutečnosti rezidentní zákazníci
tak čerpají služby určené pouze pro zaměstnance dané společnosti. Odhadujeme tento problém až na 50 % zákaznické báze firemních
zákazníků všech poskytovatelů mobilních služeb, což může být až 1,5 milionu účastníků. Tito účastníci nelegálně čerpají výhody

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) vznikla rozdělením největšího operátora pevné a mobilní sítě
společnosti O2 Czech Republic v roce 2015. Tímto krokem došlo k oddělení poskytovatele služeb (02) od poskytovatele
infrastruktury (CETIN). CETIN spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území ČR. CETIN nemá
koncové zákazníky a poskytuje služby pouze telekomunikačním operátorům, poskytovatelům obsahu a aplikacím.
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velkoprodeje a snižují tak výnosy legálních poskytovatelů telekomunikačních služeb v řádu vyšších stovek milionů až jednotek miliard Kč
ročně.“ (Zdroj: O2 Czech Republic)

Tento problém však nelze zcela vyřešit změnou ZEK, neboť chování subjektů sleduje různé
modely, příp. v rámci stejných modelů sleduje mírně odlišné vzorce – viz následující nejviditelnější
případy:
−

Model 1 – z pohledu ZEK spolek své povinnosti neporušuje (je zaregistrován), služby
elektronických komunikací poskytuje pouze jako vedlejší činnost. Pokud jeho podnikatelská
činnost převáží nad činností vedlejší a stane se z ní činnost hlavní, problém se týká spolkového
práva a v případě jeho porušování vyžaduje soudní řešení.

−

Model 2 – subjekt porušuje povinnosti stanovené ZEK (není zaregistrován jako podnikatel v
elektronických komunikacích), neodvádí DPH v příslušné výši; ČTÚ se pak musí o tomto
subjektu dozvědět z externích zdrojů (např. od finanční správy) a při kontrole musí prokázat,
že předmětem činnosti subjektu je poskytování služeb elektronických komunikací a tato
činnost je vykonávána jako podnikání (vlastním jménem, trvale, za účelem dosažení zisku, což
může být problém)10.

−

Model 3 – spolky si založí servisní organizaci, s.r.o., která je u ČTÚ zaregistrována jako
podnikatel v elektronických komunikacích, plní si povinnosti podnikatele dle ZEK a tento
subjekt poskytuje služby spolkům jako účastníkům, kteří ji dále distribuují.

I když se výše uvedený problém týká především spolků, je třeba řešit primárně příčiny, resp.
důsledky chování těchto subjektů, ne jejich právní formu, pro kterou jsou pravidla stanovená jiným
právním předpisem než ZEK. I když právní forma spolku nahrává aplikaci výše uvedených modelů,
lze předpokládat, že některé z nich by byly využívány i v případě např. zákazu podnikání spolků
jinými právními formami subjektů. Navíc činnost spolků a principy jejich fungování obecně mají
svůj vlastní význam v ekonomice a zákaz by mohl mít nežádoucí dopad tam, kde právní předpisy
obcházeny či porušovány nejsou. Řešení tak vidíme především v oblasti aplikační praxe výkonu
kontroly, konkrétně např. v posílení prvků spolupráce mezi finančními úřady a ČTÚ. I z tohoto
důvodu tak nejsou ve věcných okruzích již rozváděny varianty řešení problému, neboť se jedná
především o způsob vynucování platných pravidel.
Pro kompletnost diskuze ještě uvádíme řešení navrhované Českou asociací elektronických
komunikací z. s. (ČAEK) a VNICTP z.s.
Pozměňovací návrh České asociace elektronických komunikací z. s. (ČAEK) k zákonu č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“)
Navrhované změny
V § 1 odst. (1) Zákona se vypouští slovo „podnikání“ a nahrazuje se slovy „výkonu komunikační činnosti“.
Navrhované znění odst. (1) v § 1 Zákona s vyznačenými změnami je následující:
„(1) Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie1) podmínky podnikání výkonu komunikační činnosti
a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.“
V § 8 odst. (1) Zákona se vypouští slova „Předmětem podnikání“ a nahrazují se slovem „Podnikáním“, slovo“ „je“ se
nahrazuje slovy „se rozumí“, před tečku na konci písm. b) ustanovení se vkládá text „, pokud se nejedná o součást
hospodářské činnosti anebo činnost, která má doplňkovou povahu ve vztahu k jiné hospodářské činnosti nebo veřejné službě, které
nejsou závislé na přenosu signálů na uvedených sítích.“, a na konec ustanovení se vkládá nový odstavec „Podnikatelem se pro
potřeby tohoto zákona rozumí osoba podnikající v elektronických komunikacích“.
Navrhované znění odst. (1) v § 8 Zákona s vyznačenými změnami je následující:
„(1) Předmětem podnikání Podnikáním v elektronických komunikacích je se rozumí:
a) zajišťování veřejných komunikačních sítí,
b) poskytování služeb elektronických komunikací, pokud se nejedná o součást hospodářské činnosti anebo činnost, která má
doplňkovou povahu ve vztahu k jiné hospodářské činnosti nebo veřejné službě, které nejsou závislé na přenosu signálů na uvedených
sítích.
Podnikatelem se pro potřeby tohoto zákona rozumí osoba podnikající v elektronických komunikacích.“

Problém s nedostatečným doložením a argumentací lze ilustrovat na případu s hkfree.org, v němž finanční úřad před soudem
prozatím neobstál, když se snažil domoci úhrady doměřené na DPH.
10
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V § 13 odst. (5) Zákona, v § 17 odst. (5) písm. c) Zákona a v § 30 odst. (4) zákona se vypouští slova „v obchodním“
a nahrazuje se slovy „ve veřejném“. Dojde tedy k nahrazení termínu „obchodní rejstřík“ termínem „veřejný rejstřík“
v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb.
Odůvodnění předloženého návrhu
Předložený návrh má za cíl zvýšit právní jistotu při výkonu pravomoci Českého telekomunikačního úřadu (dále
jen „Úřad“) v oblasti regulace a dohledu nad subjekty, které formálně nevystupují jako podnikatelé v oblasti
elektronických komunikací, ale zároveň jimi poskytovaná služba vykazuje všechny znaky poskytování služby
elektronických komunikací (například spolky, šedí operátoři atp.). Tím se mj, posílí ochrana spotřebitelů.
Navržená úprava nezasahuje do pravomoci soudů, protože Úřad nebude určovat, zda příslušná činnost je či není
podnikáním, pouze mu umožní poskytování služby elektronických komunikací (komunikační činnosti) regulovat,
pokud tato činnost vykazuje obvyklé znaky komunikační činnosti.
Uvedená úprava je rovněž v souladu s Kodexem, který na žádném místě výslovně nestanoví, že se vztahuje pouze
na podnikání v oblasti elektronických komunikací, naopak deklaruje, že jeho cílem je regulovat výkon komunikační
činnosti11 a za poskytovatele komunikační činnosti považuje i subjekty nepodnikající 12, přičemž zejména použitý
pojem „undertaking“ nemá nutně v hospodářské soutěži v jiných právních systémech vazbu na účel dosahování
zisku (viz např. UK Companies act 2006).
Předložený návrh zároveň nezatěžuje regulací, nad míru nezbytnou, subjekty, které obdobnou činnost vykonávají
v okrajovém rozsahu, neboť do Zákona musí být převzat minimálně čl. 56 Kodexu, který z působnosti vyjímá
osoby, u kterých se nejedná o součást hospodářské činnosti anebo jde o činnost, která má doplňkovou povahu ve
vztahu k jiné hospodářské činnosti nebo veřejné službě, které nejsou závislé na přenosu signálů na uvedených
sítích (například wifi v hotelu či kavárně).
Výše uvedených cílů dosáhne návrh jednoduchou úpravou významu termínu „podnikání“ a „podnikatel“, se
kterými Zákon pracuje. Adresátem práv a povinností se tak stane každý, kdo vykonává určitý druh komunikační
činnosti, bez ohledu na formu či deklarovaný účel založení. Pojem „podnikání“ bude přitom, v souladu
s Kodexem, odkazovat na vykonávání „hospodářské činnosti“, což je to širší pojem, který (opět dle záměru
Kodexu) zahrnuje i činnosti vykonávané neziskově.
Předložený návrh tedy řeší problém, na který upozorňuje praxe, a navíc zajišťuje soulad zákona s evropským
právem. Transpozice kodexu je tak vhodnou příležitostí pro jeho uplatnění.
Pozměňovací návrh VNICTP z.s.
§ 2 Vymezení pojmů
(2) Poskytuje-li spolek svým členům za úplatu službu elektronických komunikací, která je poskytována jiným
způsobem než jako veřejně dostupná služba elektronických komunikací, je spolek povinen vůči svým členům plnit
veškeré povinnosti podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.

1.5 Popis cílového stavu
Obecné cíle:
−

podpora hospodářské soutěže;

−

podpora jednotného vnitřního trhu;

−

ochrana koncových uživatelů;

−

přístup a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou občany a podniky, a to jak té fixní, tak
mobilní, za dostupnou cenu a při možnosti výběru, zajištěných účinnou a spravedlivou
hospodářskou soutěží, efektivním investováním s adekvátní návratností, inovacemi,
společnými pravidly a předvídatelnými regulačními přístupy na vnitřním trhu a nezbytnými
odvětvovými pravidly na ochranu koncových uživatelů.

11 Viz. Kodex, čl. 1/1: „Tato směrnice vytváří harmonizovaný rámec pro regulaci sítí elektronických komunikací, služeb
elektronických komunikací, přiřazených zařízení a přiřazených služeb a určitých aspektů koncových zařízení.“
12 Použitím různých označení pro adresáty ustanovení Kodex uznává, že subjekty vykonávající komunikační činnosti nejsou jen
podnikatelé. Rozeznává minimálně kategorie: (1)podniky (undertakings), (2) neziskoví poskytovatelé služeb (komunitní sítě, veřejné
orgány, může zahrnovat i neveřejné sítě – viz např. čl. 22) = poskytovatelé (providers), jejichž výkon komunikačních činností
podléhá všeobecnému oprávnění, které ale může být diferencované pro různé poskytovatele (recital 50) a (3) RLAN poskytovatelé
(typu free wifi na radnici či v hotelu, WiFi4EU)
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Tento cíl by měl být vykládán s vědomím ambic (i když nezávazných) stanovených strategií
Gigabit society strategy:
−

gigabitová konektivita pro dosažení socioekonomických efektů;

−

všudypřítomné mobilní připojení;

−

lepší konektivita ve venkovských oblastech.

Podcíle:
−

předvídatelné právní předpisy;

−

podpora efektivního investování;

−

podpora inovací;

−

regulace trhu pouze tam, kde není účinná a udržitelná hospodářská soutěž.

Specifické cíle pro ČR: Implementace evropského regulačního rámce (Kodexu) tak, aby byl
naplněn jeho smysl a účel.

1.6 Zhodnocení rizik
Jak bylo prezentováno výše, stávající regulační rámec přinesl dle Komise větší konkurenci, nižší
ceny a širší výběr pro uživatele a motivoval operátory, aby alespoň v některých oblastech investovali
do modernizace sítí. V současné době mají prakticky téměř všichni občané EU základní přístup
k širokopásmovému internetu a stále větší počet občanů a podniků má přístup k sítím s rychlostí
nad 30 Mbps. Velké části pokrytí přístupovými sítěmi příští generace však bylo dosaženo pouze
modernizací starších metalických smyček (FTTC), nikoli celkovým upgradem (FTTH/B). Dle
studie SMART 2015/0002 nemusí tento přístup při některých prognózách a scénářích v budoucnu
uspokojit poptávku po spotřebě dat.
Příklad prognózy pro Německo a rok 2025 zachycuje následující obrázek. Průměrný uživatel může
vyžadovat 150-500Mbps pro downstream a více než 100Mbps pro upstream, zatímco nejnáročnější
uživatelé, včetně těch, kteří budou mít malé nebo domácí kanceláře, mohou vyžadovat 1Gbit/s pro
download a více než 600 Mbps pro upload (SMART 2015/0005). U tohoto scénáře se počítá
s využitím konektivity pro multi-screen ultra HD video, ale také pro cloudové aplikace a aplikace
pro domácí kanceláře a malé firmy.
Obrázek 2: Model tržního potenciálu – příklad prognózy pro Německo 2025
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Z hlediska konkrétních zemí prognózy IDATE naznačují, že do roku 2020, a to i za velmi
optimistických předpokladů, mnoho zemí nedosáhne cíle s 50 % domácností disponujících
100Mbps připojením, a že v rámci těchto zemí nebude cíl dosažen přibližně 27 miliony domácností.
Celkově lze konstatovat, že scénář zachování současného stavu by vedl k prohlubování digitální
propasti u občanů a malých a středních podniků, k pomalému hospodářskému rozvoji, k nesprávné
alokaci kapitálu, ztrátě důvěry koncových uživatelů v digitální služby, nižší míře inovací či ztrátě
konkurenceschopnosti.
V případě nedostatečné transpozice je zde i samozřejmě riziko zahájení řízení o porušení unijního
práva (tzv. infringement procedure) ze strany Komise vůči ČR.

2 - 3 Návrh variant řešení, vyhodnocení nákladů a přínosů - hodnocení
dopadů opatření jednotlivých věcně souvisejících okruhů
Předem jakéhokoli hodnocení je třeba zmínit, že toto hodnocení dopadů se nezabývá a nevyčísluje
absolutní výši aktuálních a budoucích nákladů a přínosů, ale kvantifikuje jejich změnu (tj. nárůst či
pokles) po zavedení vybraných variant. RIA kalkuluje s nejvýznamnějšími dopady na veškeré
dotčené strany, marginální náklady a přínosy jsou hodnoceny jako zanedbatelné a nejsou pro jejich
nepodstatnost detailně rozebírány.
Struktura hodnocení věcných okruhů sleduje cíle Směrnice a je následující:
A. REGULACE PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ
A.1 Obecné cíle – podpora sítí s velmi vysokou kapacitou
A.2 Zeměpisná mapování budování sítí
A.3 Symetrická regulace
A.4 Asymetrická regulace
B. PROBLEMATIKA HARMONIZOVANÉ ČÁSTI RÁDIOVÉHO SPEKTRA PRO
SLUŽBY BEZDRÁTOVÉ ŠIROKOPÁSMOVÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
C. UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA (US)
D. OCHRANA KONCOVÉHO UŽIVATELE
E. INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURA
Pokud dochází ke změně definice mající výrazný dopad na některý z věcných okruhů, je tato změna
řešena v rámci příslušné kapitoly.
Zpracovaná problematika je velmi komplexní. Výše uvedená struktura a varianty v rámci ní tak byly
zvoleny a několikrát dolaďovány po výstupech z konzultací s dotčenými stranami tak, aby věcné
okruhy byly vnitřně konzistentní a logické. Ve zvolené struktuře a variantách jsou tak dány
dohromady oblasti, které se vztahují podobnému aspektu řešené problematiky. Ne vždy lze
k jednotlivým aspektům přiřadit unikátní ukazatel, kterým by bylo možné měřit míru zlepšení
v dané oblasti. Většinou se očekává, že na základě vzájemného působení navržených změn dojde
souhrnně ke zlepšení charakteristik prostředí uvedených v kapitolách 1.2 a návazně 1.5. Pokud lze
přiřadit konkrétní indikátor k některému z věcných okruhů samostatně, bude tak uvedeno
v kapitole 6. Přezkum účinnosti regulace.
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A.

REGULACE PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ

Symetrická regulace znamená, že regulační orgán se ke všem hráčům na trhu chová stejně, bez
preference jednoho nebo postihování jiného. Symetrická regulace přístupu upravující povinnost
všech operátorů sítí otevřít své sítě jiným operátorům má umožnit reálnou konkurenci na
velkoobchodním trhu a následně i reálnou možnost výběru poskytovatele služeb každému uživateli.
To by mělo pak vést ke spravedlivému rozložení zátěže spojené se zajištěním výhod konkurenčního
prostředí pro koncové zákazníky.
Vedle toho je, především v raných fázích deregulace a liberalizace vybraných monopolních trhů,
využívána i asymetrická regulace, která se naopak vyznačuje nestejným působením vůči různým
subjektům, které jsou přítomny na trhu, tj. ukládá větší povinnosti dominantním operátorům.
Tímto asymetrickým působením má být docíleno postupného vyrovnávání sil a rovnějšího
postavení jednotlivých subjektů. V tomto období není možné díky značným bariérám vstupu na
trh, aby se např. noví poskytovatelé služeb elektronických komunikací stali konkurenceschopnými,
a proto je třeba vzniku konkurenčního prostředí pomoci odpovídající regulací.
K posílení konkurence je tak regulace i v sektoru elektronických komunikací založena jednak na
zásadě otevřeného přístupu k síti a jednak na instrumentech asymetrické regulace, jejichž smyslem
je podpořit konkurenceschopnost alternativních (na trh nově příchozích) operátorů vedle
inkumbentů. Ti jsou povinni na velkoobchodní bázi za regulované ceny nabízet svou infrastrukturu
alternativním operátorům, kteří nad ní poskytují vlastní služby.
Teoretickým ideálem regulace je přístup, který umožní alternativním operátorům se na trhu uchytit,
motivuje je k soběstačnosti a v tom správném okamžiku je o regulatorní ochranu připraví. Z této
představy vychází teorie investičního žebříku (ladder of investment). Dle ní je cílem regulačního
rámce dovolit novým alternativním poskytovatelům nabízet služby nejprve prostřednictvím
infrastruktury existujícího operátora. Příjmy z této činnosti by jim měly umožnit „šplhat po
investičním žebříku“ a nakonec investovat do své vlastní infrastruktury. Jakmile bude existovat
konkurenční infrastruktura, regulace přístupu do sítě bude opuštěna a trh bude ponechán v režimu
práva na ochranu hospodářské soutěže.13 Je však třeba mít na zřeteli, že výše uvedené neznamená,
že by každý poskytovatel měl budovat vlastní duplicitní infrastrukturu. Účinná úroveň hospodářské
soutěže založené na infrastruktuře je rozsah zdvojení infrastruktury, při němž investoři mohou
oprávněně očekávat spravedlivou návratnost založenou na přiměřených očekáváních ohledně
vývoje podílů na trhu.
Obrázek 3: Žebříček investic

Zdroj: ERG (07) 16rev2 – ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA [online]. říjen 2007, dostupné z
<http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg07-_16rev2_opinion_on_nga.pdf>

SEKANINOVÁ, Renata. Elektronické komunikace: rozvoj odvětví v kontextu evropského regulačního rámce. Praha : Centrum
pro studium konkurence Liberálního institutu, Květen 2009. 14 s.
13
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Co se týče symetrické a asymetrické regulace, je oproti stávajícímu stavu novým Kodexem kladen
mnohem větší důraz na symetrickou regulaci, kdy mnoho článků je věnováno právě regulaci
symetrické (typicky čl. 61, který nepředpokládá ani ex ante regulaci ve smyslu analýzy relevantních
trhů, článek se dotýká možnosti uložení symetrické regulace přístupu k určitým síťovým prvkům,
a to všem poskytovatelům zajišťujícím sítě elektronických komunikací, bez ohledu na jejich status
podniku s významnou tržní silou). V rámci nesymetrické regulace na základě analýz se některé
postupy mění, i když ne nijak dramaticky. Mění se např. časový harmonogram (tj. kdy přikročit
k analýze relevantních trhů), nicméně postupovat se nebude výrazně odlišněji, než se postupuje
dnes.
Články, které se této oblasti dotýkají ať už přímo či zprostředkovaně, jsou především konkrétně
tyto:
Obecné cíle – podpora sítí s velmi vysokou kapacitou
−

Článek 3 (Obecné cíle) stanovuje cíle, které by příslušné orgány měly sledovat při plnění
regulačních úkolů stanovených Kodexem, a doplňuje cíle stávajícího regulačního rámce o
podporu zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a důraz na zákaznickou rovinu;

Zeměpisná mapování budování sítí
−

Článek 22 (Zeměpisná mapování budování sítí) stanovuje požadavek na mapování stávajícího
zeměpisného dosahu širokopásmových sítí na jejich území s možností provedení prognózy na
období stanovené příslušným orgánem týkající se dosahu širokopásmových sítí včetně sítí s
velmi vysokou kapacitou;

−

Článek 29 - Sankce: Stanovuje sankce pro případ, že podnik nebo veřejný orgán vědomě nebo
z důvodu hrubé nedbalosti poskytne zavádějící, chybné nebo neúplné informace v prohlášení
o svých záměrech budování sítí s velmi vysokou kapacitou během doby trvání prognózy;

Symetrická regulace
−

Článek 61 - Pravomoci a odpovědnosti vnitrostátních regulačních a jiných příslušných orgánů
ve vztahu k přístupu a propojení: Aktualizuje pravomoci, pokud jde o požadavky na přístup a
propojení, které se týkají i subjektů, které nejsou podniky s významnou tržní silou;

Asymetrická regulace
−

Článek 67 (Postup pro analýzu trhu) stanovuje, s jakou frekvencí musí regulační orgán
provádět analýzy relevantních trhů a informovat o příslušných návrzích opatření; prodlužuje
maximální cykly přezkumu ze tří na pět let;

−

Článek 73 - Povinnosti přístupu k určitým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům a jejich
využívání: povoluje regulačnímu orgánu požadovat, aby podnik s významnou tržní silou
vyhověl přiměřeným žádostem o přístup k určitým síťovým prvkům a přiřazeným
prostředkům a o jejich využívání;

−

Článek 74 - Regulace cen a povinnost nákladového účetnictví: Umožňuje regulačnímu orgánu
uložit povinnost regulace cen na přístup ke stávajícím síťovým prvkům;

−

Dle článku 76 (Regulační zacházení s novými síťovými prvky sítí s velmi vysokou kapacitou)
je možné, aby regulační orgán upustil od ukládání dalších povinností podniku s významnou
tržní silou na prvky nové sítě s velmi vysokou kapacitou, které jsou předmětem závazku ke
společné investici a splňují kritéria stanovená Kodexem;

−

Článek 79 (Postup týkající se závazků) uděluje regulačnímu orgánu nové pravomoci, aby mohl
vydat rozhodnutí, na jehož základě se závazky podniků s významnou tržní silou týkající se
podmínek přístupu nebo společných investic, které se budou vztahovat na jejich sítě, stanou
zcela nebo zčásti závaznými;
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−

Článek 81 (Migrace ze starší infrastruktury) požaduje, aby regulační orgán zajistil, aby proces
vyřazení z provozu nebo nahrazení zahrnoval transparentní harmonogram a podmínky, včetně
vhodné výpovědní doby pro účely přechodu, a stanoví dostupnost alternativních produktů
přinejmenším srovnatelné kvality poskytujících přístup k modernizované síťové infrastruktuře
zastupující nahrazené prvky, je-li to nezbytné k ochraně hospodářské soutěže a práv
koncových uživatelů.

Tabulka 1: Identifikace nákladů a přínosů:
Varianta 1
Koncoví uživatelé
(domácnosti, MSP, velké
a nadnárodní společnosti
jako odběratelé služeb
elektronických
komunikací aj.)

Přínosy vyplývající z toho, že bude umožněna efektivní konkurence, koncoví
uživatelé budou benefitovat z lepších a levnějších služeb na maloobchodním trhu,
kde bude konkurence podpořená i konkurenčním prostředím na velkoobchodním
trhu či stavem velkoobchodního trhu, který umožní vstup na maloobchodní trh i
jiným subjektům; přínosy vyplývající z vyšší kvality služeb díky dostupnějšímu
širokopásmovému připojení v důsledku konkurence a existující motivace k budování
sítí.

Inkumbenti

Smíšený dopad - potenciální zmírnění odvětvové regulace, ale také přísnější regulace
v oblasti infrastruktury, tlak na investice

Ostatní podnikatelé
v elektronických
komunikacích

Výhody plynoucí z vyšší dostupnosti sítí a konzistentních velkoobchodních nabídek.
Snazší přístup na trh pro všechny (je to např. i cíl nápravných opatření – viz dále)
Na základě analýzy trhu budou k dispozici velkoobchodní vstupy, které budou
přiměřené a optimální a budou odpovídat potřebě a umožňovat vstup na trh, tj.
budou eliminovány bariéry vstupu na trh a dojde k prohloubení konkurenčního
prostředí v oblasti maloobchodu.

Vstupující na trh

Pro menší subjekty platí teorie žebříčku investic (viz výše), sektor služeb
elektronických komunikací by tak měl být odvětvím, v němž by měly být v
maximální možné míře odstraňovány bariéry vstupu na trh; jde o infrastrukturální
sektor - např. v oblasti spektra je pracováno se vzácným zdrojem, velkoobchodní
produkty jsou pak nezbytným předpokladem vstupu na trh, protože není
ekonomicky racionální budovat duplicitní infrastrukturu.
Zlepšení možnosti využití již vybudovaných sítí nebo budování sítí nových, protože
jsou k dispozici navazující velkoobchodní produkty

Investoři do samotné
infrastruktury

Ač nevstupují přímo na trh služeb elektronických komunikací, mohou být subjekty
dotčenými změnou regulace nepřímo. Jde o entity, které vybudují síť a nabídnou
ji k pronájmu. Sítí ve smyslu ZEK se infrastruktura stává až v okamžiku, kdy je
zprovozněna, tj. podnikatelem v elektronických komunikacích je subjekt, který má
aktiva v pronájmu. Pokud zde bude zájem o infrastrukturu po změně regulačního
rámce, bude to znamenat případné přínosy i pro investory do infrastruktury.

Poskytovatelé aplikací a
obsahu

Větší možnosti v oblasti nabídky služeb aplikací a obsahu, protože bude k dispozici
širokopásmové připojení, které umožní distribuci jejich služeb

Výrobci zařízení

Smíšené - v závislosti na obchodním modelu / zákaznické základně

Regulátor

Smíšené - regulátor by měl více preskriptivních pravomocí, zkoumat podmínky
závazků aj., případné nové náklady mohou být spojeny se zeměpisným mapováním.
Na druhou stranu se snižuje frekvence provádění analýz trhů.

Varianty: Aby byly splněny povinnosti spočívající v transpozici Kodexu, lze finálně volit pouze
mezi přejetím článků Kodexu nebo či implementací alternativního znění, který však stále splňuje
minimální požadavky stanovené novým evropským regulačním rámcem. Obecnou zásadou je
nepřekračovat minimální požadavky evropských směrnic, pokud neexistují výjimečné okolnosti
pro tzv. pozlacování (gold-plating), které jsou zdůvodněny analýzou nákladů a přínosů či
konzultacemi s dotčenými stranami. V každém z následujících věcných okruhů tak lze volit mezi:
str. 24/116

Varianta 0 - Zachování současného stavu – tato varianta je uváděna proto, že s ní lze pracovat jako
s benchmarkem – variantou, k níž lze vztahovat náklady a přínosy jiných variant pro jejich
porovnatelnost.
Varianta 1 - Transpozice formou zapracování minimálních požadavků směrnice do českého
právního řádu, tj. transpozice znění přijatého na evropské úrovni, a tam, kde je možnost volby,
respektovat stávající normy.
Varianta 2 - Alternativní přístup k transpozici, tj. doplnit text Kodexu tak, aby bylo v českém
prostředí dosaženo cílů stanovených Kodexem a dalšími strategickými dokumenty ČR pro oblast
služeb elektronických komunikací.
A.1

Obecné cíle – podpora sítí s velmi vysokou kapacitou

Článek 3 Kodexu aktualizuje obecné cíle stávajícího regulačního rámce takto:
−

představuje nový primární cíl „připojení a přístup všech občanů a podniků Unie k sítím s velmi
vysokou kapacitou, včetně pevných, mobilních a bezdrátových sítí a jejich využívání“;

−

aktualizuje cíl týkající se zájmů koncového uživatele, kdy zpřesňuje, že to znamená zajistit
„připojení a širokou dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou včetně pevných,
mobilních a bezdrátových sítí a služeb elektronických komunikací; že na základě účinné
hospodářské soutěže umožňují co největší prospěch, pokud jde o výběr, cenu a kvalitu, že
zachovávají bezpečnost sítí a služeb; že zajišťují vysokou a jednotnou úroveň ochrany
koncových uživatelů prostřednictvím potřebných odvětvových pravidel a že řeší potřeby
určitých sociálních skupin, zejména koncových uživatelů se zdravotním postižením, starších
koncových uživatelů nebo koncových uživatelů se zvláštními sociálními potřebami, například
pokud jde o cenovou dostupnost a volbu a rovnocenný přístup pro koncové uživatele se
zdravotním postižením“;

−

k cíli vytvoření jednotného vnitřního trhu přispívá tím, že požaduje odstranění zbývajících
překážek „při investicích do sítí elektronických komunikací, služeb elektronických komunikací,
přiřazených prostředků a přiřazených služeb a jejich zajišťování a poskytování v celé Unii“ a
zajištění konvergentních podmínek.

Kodex dále stanovuje, že pro sledování výše uvedených cílů vnitrostátní regulační a jiné příslušné
orgány mimo jiné
−

„prosazují předvídatelnost regulace zajišťováním jednotného regulačního přístupu v průběhu
příslušných období přezkumu“;

−

„podporují efektivní investice a inovace do nové a rozvinutější infrastruktury“;

−

„náležitě zohledňují různé podmínky týkající se infrastruktury, hospodářské soutěže, okolností
koncových uživatelů, a zejména spotřebitelů v různých zeměpisných oblastech“; a

−

„ukládají regulační povinnosti ex ante pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění účinné a
udržitelné hospodářské soutěže v zájmu koncových uživatelů, a tyto povinnosti zmírní nebo
zruší, jakmile je tato podmínka splněna“.

V doprovodných bodech odůvodnění Kodex uvádí, že „cíl týkající se připojení na jedné straně
znamená usilovat o sítě a služby s nejvyšší kapacitou, jaká je v dané oblasti ekonomicky udržitelná,
a na druhé straně usilovat o územní soudržnost ve smyslu sbližování kapacity dostupné v různých
oblastech“.
K podpoře sítí s velmi vysokou kapacitou bylo pozměněno ještě několik článků z části Kodexu
upravující např. oblast přístupu a propojení. Diskuze k těmto článků bude uvedena v dalších
věcných okruzích. Zde zmiňme pouze následující citace:
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−

Článek 61 o symetrické regulaci přístupu a propojení: Při uskutečňování cílů Kodexu regulátoři
„podporují a v případě potřeby zajišťují v souladu s touto směrnicí odpovídající přístup a
propojení, jakož i interoperabilitu služeb a plní své úkoly způsobem, který podporuje
efektivitu, udržitelnou hospodářskou soutěž, zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou,
efektivní investice a inovace a koncovým uživatelům přináší co nejvyšší výhody“;

−

Článek 73 o umožnění přístupu k síti podnikem s významnou tržní silou: Regulátor „... při
zvažování vhodnosti uložení některé z možných zvláštních povinností …. zváží zejména tyto
faktory: … počáteční investice majitele zařízení s přihlédnutím ke všem veřejným investicím a
rizikům této investice se zvláštním ohledem na investice do sítí s velmi vysokou
kapacitou a míru rizika spojenou s těmito sítěmi“;

−

Článek 74 o regulaci cen: „Při určování toho, zda by byly vhodné povinnosti regulace cen,
vnitrostátní regulační orgány zohledňují potřebu podporovat hospodářskou soutěž a
dlouhodobé zájmy koncových uživatelů související se zaváděním a využíváním sítí
příští generace, a především sítí s velmi vysokou kapacitou.“

Dva nové články v Kodexu určené k tomu, aby byly v souladu s novými a revidovanými cíli:
−

Článek 76 - Tento článek obsahuje zvláštní ustanovení týkající se možných nabídek závazků
podniky s významnou tržní silou s cílem otevřít zavedení nové sítě s velmi vysokou
kapacitou, sestávající z optických prvků a s dosahem až do prostor koncových uživatelů nebo
k základnové stanici, společným investicím při splnění podmínek stanovených Kodexem.

−

Článek 22 - Zeměpisná mapování budování sítí, jako prostředek podpory rychlejšího rozvoje.
Tento článek zavádí povinnost příslušného orgánu zmapovat, alespoň jednou za tři roky,
dosahu širokopásmových sítí, s možností zahrnout prognózu na stanovené období týkající se
dosahu širokopásmových sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou.

Varianta 0 - Zachování současného stavu
V současné době jsou cíle a zásady regulace stanoveny v § 4 – 6 ZEK. Ustanovení v těchto částech
ZEK uvádí, že MPO a ČTÚ i) podporují hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a poskytování
služeb elektronických komunikací a přiřazených prostředků podnikateli, ii) přispívají k rozvoji
vnitřního trhu Evropské unie a ČTÚ sám iii) prosazuje zájmy koncových uživatelů. Přitom MPO
a ČTÚ zejména „a) prosazují předvídatelnou regulaci zajišťováním jednotného regulačního
přístupu v průběhu příslušných období přezkumu, b) vytváří podmínky pro hospodářskou soutěž
ku prospěchu spotřebitelů a v odůvodněných případech podporují hospodářskou soutěž v oblasti
infrastruktury, c) podporují efektivní investice do inovace stávající infrastruktury nebo výstavby
nové infrastruktury, a to i tím, že zajišťují, aby jakákoli povinnost spojená s přístupem k
infrastruktuře řádně zohlednila rizika, která nese investující podnikatel, a vytváří podmínky pro
uzavírání dohod o spolupráci mezi ním a stranou, která usiluje o přístup, aby se investiční rizika
rozložila, a přitom zajišťují zachování hospodářské soutěže na trhu a dodržování zásady
nediskriminace, d) zohledňují různé podmínky týkající se hospodářské soutěže a spotřebitelů, které
existují v různých geografických oblastech České republiky, či e) při svém rozhodování zajišťují,
aby za srovnatelných podmínek nedocházelo k diskriminaci mezi podnikateli zajišťujícími sítě
elektronických komunikací nebo poskytujícími služby elektronických komunikací“.
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni
Požadavky Kodexu jsou širší - směřují k sítím s velmi vysokou kapacitou - a kladou větší důraz na
zákaznickou rovinu. V rámci Varianty 1 by tak měla být provedena komplexní revize § 4 – 6 ZEK
tak, aby zohlednily znění Kodexu.
Varianta 2 - Posílení obecného cíle podpory zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou vložením
konkrétních cílů z preambule Kodexu do ZEK, např.:
−

usilovat o sítě a služby s nejvyšší kapacitou, jaká je v dané oblasti ekonomicky udržitelná, a na
druhé straně usilovat o územní soudržnost ve smyslu sbližování kapacity dostupné v různých
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oblastech;
−

zohlednit to, že některá přenosová média mají fyzické vlastnosti a prvky architektury, které
mohou být lepší z hlediska kvality služeb, kapacity, nákladů na údržbu, energetické účinnosti,
flexibility řízení, spolehlivosti, robustnosti a škálovatelnosti a v konečném důsledku
výkonnosti, což se může odrazit v opatřeních přijatých k dosažení různých cílů regulace;

−

rozšiřovat schopnosti sítí a připravit půdu pro zavádění budoucích generací bezdrátových sítí
založených na vylepšených rádiových rozhraních a hustší architektuře sítě, např. regulovat
pevné sítě způsobem, který podporuje zavádění sítí 5G, tj. podporovat nasazení technologie
schopné poskytnout backhaul pro 5G.

Varianta 2 nevylučuje Variantu 1, znamenala by však snížení flexibility, co se týče budoucího
vývoje, který je v této oblasti velmi rychlý. Navíc konkrétní nástroje, které mají potenciál podpořit
investice do sítí s velmi vysokou kapacitou, jsou obsaženy v dalších částech ZEK.
Upřednostňovanou možností je varianta 1.
A.2

Zeměpisná mapování budování sítí

ČTÚ provádí prostřednictvím svého systému Elektronického sběru dat pravidelně každý rok sběr
dat o existenci sítí elektronických komunikací se zaměřením na identifikaci tzv. NGA přípojek
umožňujících poskytování služeb přístupu k internetu o rychlosti 30 Mbit/s a více, a to v
geografickém členění na jednotlivá adresní místa podle Registru územní identifikace, adres a
nemovitostí (RÚIAN). Sbírány jsou jak data o disponibilních přípojkách k datu 31. prosince daného
roku, tak i údaje o plánech ve tříletém výhledu.
Data jsou primárně zpracovávána podle pokynů MPO a využita pro účely realizace Národního
plánu rozvoje sítí nové generace a přípravy jeho aktualizované verze pro programové období 2021
– 2027, pro účely přípravy dokumentů a aktivity související s dotačním programem na podporu
budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Operačního program Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), specifický cíl SC 4.1) a pro účely přípravy a výkonu
opatření pro podporu budování vysokorychlostních sítí na straně poptávky. ČTÚ využívá sebraná
data sekundárně i pro své další činnosti (např. v rámci monitorování vývoje na trhu, analýzy,
kontrolu atd.).
Pro každou z relevantních technologií (FTTH, FTTB, FTTC, xDSL (technologie FTTC a xDSL
od roku 2016 v jedné kategorii), CATV (s odlišením přípojek provozovaných na technologii
DOCSIS 3.0), bezdrátové technologie v licencovaných pásmech a bezdrátové technologie v
pásmech volných (s odlišením přípojek provozovaných na kmitočtech 2,4 a 5 GHz)) vyplňují
podnikatelé počty disponibilních přípojek. Jedná se jak o přípojky již fyzicky vybudované případně
snadno dobudovatelné (tzn. bez vynaložení výrazných nákladů, v brzkém časovém horizontu) v
členění podle efektivní rychlosti služby přístupu k internetu do 30 Mbit/s, mezi 30 a 100 Mbit/s a
nad 100 Mbit/s, tak přípojky, jejichž vybudování je plánováno v horizontu tří let v členění podle
dosažitelného rychlostního parametru služby mezi 30 a 100 Mbit/s a nad 100 Mbit/s).
Při zpracování dat ČTÚ za účelem identifikace lokalit potenciálně vhodných pro dotační podporu
jsou sebrané údaje agregovány na vyšší územní celky, tzv. základní sídelní jednotky (ZSJ). Pro
jednotlivé ZSJ je pak určen výpočtem tzv. barevný charakter, který reflektuje úroveň pokrytí této
ZSJ příslušnou infrastrukturou v horizontu tří let. Při výpočtu barevného charakteru se počítá
poměr adresních míst, ve kterých je uvedena alespoň jedna NGA disponibilní přípojka, ke všem
adresním místům v ZSJ. ČTÚ přitom postupuje v souladu s kritérii, na kterých se pro hodnocení
„barevného“ charakteru území (ZSJ) shodla pracovní skupina k problematice mapování
infrastruktury vedená ČTÚ za účasti zástupců sektoru a MPO. Pokud je tento poměr menší než 50
%, je ZSJ označena jako bílá. Pokud je poměr vyšší, zjišťuje se počet podnikatelů, kteří v dané ZSJ
uvedli nenulový počet disponibilních přípojek. Pokud je takový podnikatel právě jeden, je ZSJ
označena jako šedá, v ostatních případech pak jako černá (viz mapa níže).
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Sebraná data i výsledky výše popsaného zpracování ČTÚ postupuje MPO. Další využití výsledků
za účelem určení konkrétních intervenčních oblastí již je plně v kompetenci MPO, které pro určení
barevného charakteru ZSJ aplikuje vlastní metody vyhodnocení.
V roce 2018 (sbíraná data se vztahovala k datu 31. prosince 2017) bylo vyzváno celkem 2 229
podnikatelů (poskytujících službu přístupu k internetu nebo provozujících síť pro poskytování
služby přístupu k internetu), přičemž od 2 073 podnikatelů, tj. 93 % z celkového počtu oslovených,
ČTÚ získal a ke dni 29. června 2018 verifikoval geografické údaje. Cca 7 % (tj. celkem 156)
podnikatelů nepředalo data ve verifikovatelné formě. (Zdroj: webové stránky ČTÚ)
Obrázek 4: Mapa pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací pro služby přístupu
k internetu ke dni 30. 6. 2018, současnost versus současnost a výhled

Zdroj: ČTÚ, https://www.ctu.cz/nga-sber-dat-2017

Dle Komise je jedním z cílů procesu mapování zvýšit transparentnost pro podnikatele či veřejnou
správu, které mají zájem o budování sítí v konkrétních oblastech, ale čelí značné nejistotě nejen v
poptávce, ale také co se týče podmínek na straně nabídky (tj. hospodářské soutěže, které budou
pravděpodobně čelit, což může být rozhodující pro návratnost investic).
Varianta 0 - Zachování současného stavu
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni
Čl. 22 stanovuje kompetence a detaily týkající se zeměpisného mapování současného a budoucího
dosahu sítí elektronických komunikací schopných poskytovat pevné a/nebo bezdrátové
širokopásmové připojení. Konkrétní požadavky čl. 22 jsou následující:
„1. Vnitrostátní regulační a jiné příslušné orgány provedou zeměpisné mapování dosahu sítí elektronických
komunikací umožňujících poskytování širokopásmového připojení (dále jen „širokopásmové sítě“) do 21. prosince
2023 a poté jej alespoň každé tři roky aktualizují.
…Zeměpisné mapování může rovněž zahrnovat prognózu na období stanovené příslušným orgánem týkající se
dosahu širokopásmových sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou na jejich území.
Tato prognóza obsahuje veškeré příslušné informace, včetně informací o zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a o
významných modernizacích či rozšířeních sítí na rychlost stahování alespoň 100 Mbps, které plánují podniky či
veřejné orgány. Za tímto účelem požadují vnitrostátní regulační nebo jiné příslušné orgány od podniků a veřejných
orgánů, aby jim poskytovaly tyto informace v míře, v níž jsou dostupné a lze je poskytnout s přiměřeným úsilím.
Pokud jde o úkoly konkrétně přidělené touto směrnicí vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, rozhodne tento orgán, do
jaké míry je vhodné spoléhat se zcela nebo zčásti na informace shromážděné v souvislosti s uvedenou prognózou.
…Informace shromážděné v rámci zeměpisného mapování musí obsahovat podrobnosti odpovídající místní úrovni a
zahrnovat dostatečné informace o kvalitě služby a jejích parametrech ...
2. Vnitrostátní regulační nebo jiné příslušné orgány mohou určit oblast s jasnými územními hranicemi, pro niž je
na základě informací … a na základě jakékoli prognózy … určeno, že po dobu trvání příslušné prognózy žádný
podnik ani veřejný orgán nezavedl ani neplánuje zavést síť s velmi vysokou kapacitou, ani neplánuje významně
modernizovat či rozšířit svoji síť na výkonnost o rychlosti stahování alespoň 100 Mbps. Určené oblasti vnitrostátní
regulační nebo jiné příslušné orgány zveřejní.
str. 28/116

3. V určené oblasti mohou příslušné orgány vyzvat podniky a veřejné orgány, aby učinily prohlášení o svých záměrech
budování sítí s velmi vysokou kapacitou během doby trvání příslušné prognózy...
4. Opatření podle odstavce 3 se přijímají účinným, objektivním, transparentním a nediskriminačním postupem, ze
kterého není žádný podnik předem vyloučen.
5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní regulační a jiné příslušné orgány a místní, regionální a celostátní orgány
odpovědné za přidělování veřejných prostředků na budování sítí elektronických komunikací, za navrhování
vnitrostátních plánů na širokopásmové připojení, za vymezení povinností týkajících se pokrytí spojených s právy na
užívání rádiového spektra a za ověřování dostupnosti služeb spadajících do povinnosti univerzální služby na jejich
území zohlednily výsledky zeměpisného mapování a všech určených oblastí v souladu s odstavci 1, 2 a 3…“
Články 20 a 29 Kodexu pak doplňují čl. 22 tím, že dávají příslušnému orgánu pravomoc požadovat
poskytnutí informací podle článku 22 a uložit sankci.
Jak bylo uvedeno výše, mapování ČTÚ v obecné rovině již provádí, nicméně Kodex dle
předcházející citace dává úřadu větší pravomoci a částečně zpřesňuje předmět a postup mapování.
Mírně problematické může být ustanovení, které uvádí, že „s cílem přispět k jednotnému uplatňování
zeměpisných mapování a prognóz vydá BEREC, po konzultaci se zúčastněnými stranami a v úzké spolupráci s
Komisí a příslušnými vnitrostátními orgány, do 21. června 2020 pokyny, jež by měly vnitrostátním regulačním nebo
jiným příslušným orgánům pomoci s jednotným plněním jejich povinností podle tohoto článku“, a to jednak
s ohledem na povinnost přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s Kodexem do 21. prosince 2020, a jednak z důvodu rozdílných názorů jednotlivých států.
Tato skutečnost mluví spíše ve prospěch přijetí obecnějšího znění v rámci transpozice s tím, že
detaily budou upraveny podzákonným předpisem.
Zeměpisná mapování by se měla týkat všech způsobů budování sítí, včetně, ale nejen, stávající
infrastruktury a budoucích investic do: sítí s velmi vysokou kapacitou, NGA, významných upgradů,
zvýšení rychlosti downloadu alespoň na 100 Mbps. Ve stejném duchu hovoří i bod 62 odůvodnění.
Dle tohoto bodu by se mapování mělo týkat „jak zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou, tak i významných
modernizací nebo rozšíření stávajících kovových či jiných sítí, které nemusí ve všech ohledech odpovídat výkonnostním
parametrům sítí s velmi vysokou kapacitou, jako je zavádění technologie FTTC (fibre to the cabinet) ve spojení s
aktivními technologiemi, jako je vektoring“. Zeměpisná mapování by v konečném důsledku měla pro
příslušné strany odhalit detaily všech významných upgradů s vlivem na kvalitu služeb s cílem
rozšířit škálu politických a regulačních funkcí příslušných orgánů EU a regulátorů. Dle bodu 62 by
však měly všechny příslušné orgány při shromažďování informací dodržovat zásadu zachování
jejich důvěrnosti a zabránit tomu, aby podnikům vznikla konkurenční nevýhoda.
Co se týče množiny subjektů, které mají podléhat informační povinnosti a jejíž rozsah určuje výši
nově vzniklých nákladů po transpozici Kodexu, vznesl ČTÚ na Komisi následující dotaz:
Ustanovení čl. 20 odst. 1 druhého pododstavce Kodexu stanoví: „Pokud informace shromážděné v
souladu s prvním pododstavcem nepostačují k tomu, aby mohly vnitrostátní regulační orgány, jiné příslušné orgány a
BEREC vykonávat své regulační úkoly podle práva Unie, mohou být o tyto informace požádány jiné příslušné
podniky působící v odvětví elektronických komunikací nebo odvětvích, jež s odvětvím elektronických komunikací
úzce souvisejí.“ Uvítali bychom váš názor a konkrétní příklady, které subjekty lze považovat za ty, jež
splňují kritérium podniků působících v sektoru elektronických komunikacích nebo v odvětvích, jež
s odvětvím elektronických komunikací úzce souvisejí, a nejsou podniky poskytujícími sítě a služby
elektronických komunikací, přidružená zařízení nebo přidružené služby, na něž je odkaz uveden v
prvním pododstavci.
Odpověď lze volně přeložit následovně:
Předem všeho je třeba říci, že jakákoli žádost vnitrostátních regulačních orgánů, jiných příslušných
orgánů či BEREC o informace adresovaná podnikům by měla být přiměřená, striktně omezená na
plnění jejich úkolů a objektivně zdůvodněná. Cílem žádosti o informace adresované podnikům je
zajistit, aby vnitrostátní regulační orgány byly schopny účinně plnit své úkoly a posoudit provádění
příslušného regulačního rámce v oblasti telekomunikací, a ne zatěžovat podniky dalšími
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povinnostmi. Jak je uvedeno v článku 20, v případě nepostačujících informací (tj. nepostačujících
pro to, aby vnitrostátní regulační orgán plnil své úkoly) může být nezbytné, aby vnitrostátní
regulační orgány, jiné příslušné orgány a BEREC shromažďovaly ve výjimečných případech
informace od jiných příslušných podniků působících v odvětví elektronických komunikacích nebo
v odvětvích, jež s odvětvím elektronických komunikací úzce souvisejí. Konkrétním příkladem
takových podniků jsou poskytovatelé obsahu (bod odůvodnění 57 Kodexu), kteří vytvářejí,
získávají a distribuují obsah a data obvykle pomocí softwarových platforem, jako jsou online
filmové platformy, platformy pro elektronické obchodování atd. Dalším příkladem takových
podniků mohou být vývojáři operačních systémů či výrobci hardwarových prvků používaných v
sítích nebo službách elektronických komunikací.
Kodex v tomto směru pracuje s pojmem „undertakings“ (podniky). K identifikaci subjektů, které
mohou být pod tento pojem zahrnuty, lze využít judikatury Soudního dvora:
−

Podle ustálené judikatury Soudního dvora zahrnuje pojem „podnik“ v kontextu unijního práva
v oblasti hospodářské soutěže jakýkoli subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle
na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování (rozsudek ze dne 10. ledna
2006, Cassa di Risparmio di Firenze a další, C‑222/04, EU:C:2006:8, bod 107). Z toho vyplývá,
že veřejná nebo soukromá povaha subjektu vykonávajícího dotčenou činnost nemůže mít vliv
na otázku, zda tento subjekt má či nemá postavení „podniku“.

−

Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na daném
trhu (rozsudek ze dne 10. ledna 2006, Cassa di Risparmio di Firenze a další, C‑222/04,
EU:C:2006:8, bod 108). Okolnost, že nabídka zboží či služeb není uskutečňována za účelem
dosažení zisku, nebrání tomu, aby subjekt, který tyto činnosti na trhu provádí, byl považován
za podnik, ani jestliže se tato nabídka nachází v soutěžním vztahu s nabídkou jiných subjektů
sledujících cíl dosahování zisku (rozsudek ze dne 1. července 2008, MOTOE, C‑49/07,
EU:C:2008:376, bod 27).

−

Službami, které mohou být kvalifikovány jako „hospodářské činnosti“, jsou plnění
poskytovaná zpravidla za úplatu. Základní charakteristika úplaty spočívá ve skutečnosti, že
úplata představuje hospodářské protiplnění za dotčené plnění (obdobně viz rozsudek ze dne
11. září 2007, Schwarz a Gootjes-Schwarz, C‑76/05, EU:C:2007:492, body 37 a 38, aj.).
(Zdroj: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?cid=5919791)

Nově tak může být mezi povinné osoby řazeno množství subjektů, které vykonávají komunikační
činnost různou formou, a to ať podnikatelským nebo neziskovým způsobem. Nicméně dle Komise
by k tomu mělo docházet ve výjimečných případech a žádost o informace by měla být přiměřená,
striktně omezená na plnění jejich úkolů a objektivně zdůvodněná. Administrativní zátěž jak na
straně regulátora (tam navíc i s ohledem na skutečnost, že regulátor bude muset nejdříve zjistit,
koho se vůbec případně dotazovat), tak i na straně diskutovaných subjektů však samozřejmě vzrůst
může.
Pro účely tvorby prognóz o zavádění sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou a o významných
modernizacích či rozšířeních sítí na rychlost stahování alespoň 100 Mbps se pak lze dle čl. 22, vedle
podniků, obracet i na veřejné orgány, které plánují zavádění sítí.
Prostor pro diskreci
−

Varianta V1.1a – stanovit napevno lhůtu „každé 3 roky (či 2)“ pro aktualizaci zeměpisného
mapování dosahu sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování širokopásmového
připojení po 21. prosinci 2023;

−

Varianta V1.1b – nezafixovat přesně lhůtu pro aktualizaci zeměpisného mapování dosahu sítí
elektronických komunikací umožňujících poskytování širokopásmového připojení po 21.
prosinci 2023 a využít text z Kodexu, tj. využít slovo „alespoň“ každé tři roky z čl. 22, odst. 1.
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V současné době provádí ČTÚ aktualizaci každý rok pro potřebu dotačních programů. Každý rok
jsou tak informace vyhodnocovány a jsou stanovovány oblasti pro nově vyhlašované výzvy. Kodex
požaduje aktualizaci alespoň jednou za 3 roky, tj. v této věci je méně přísný.
Varianty V1.1a a V1.1b se od sebe liší mírou flexibility a možností přizpůsobit se novým
okolnostem bez nutné změny zákona. Na druhou stranu varianta V1.1b mírně snižuje míru právní
jistoty. Tyto pozitivní/negativní dopady nelze přesněji kvantifikovat. Nicméně
−

s ohledem na princip minimalistické transpozice; a protože

−

V1.1b je v souladu se současným stavem;

−

V1.1b nevylučuje variantu V1.1a;

−

V1.1b nefixuje případné nadbytečné administrativní náklady (v případě pevné hodnoty nižší
než 3 roky);

doporučujeme přijetí varianty V1.1b a právní nejistotu, pokud by to byl pro povinné osoby
problém, snížit např. deklaratorním prohlášením/výkladem ČTÚ/MPO či úpravou
v podzákonném předpise.
−
−

Varianta V1.2a – zeměpisné mapování bude „rovněž zahrnovat prognózu“ týkající se dosahu
širokopásmových sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou (viz znění čl. 22. odst. 1 Kodexu
výše);
Varianta V1.2b – zeměpisné mapování „může rovněž zahrnovat prognózu“ týkající se dosahu
širokopásmových sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou (viz znění čl. 22. odst. 1 Kodexu
výše.

V současné době jsou data o výhledech sbírána, nicméně dle ČTÚ, který sběr provádí, je charakter
sebraných informací pouze indikativní. Jedná se o plány, které by sice měly být správné a úplné,
nejsou však nijak závazné, tj. povinné subjekty nejsou motivováni přikládat jejich přesnosti velkou
váhu. Navíc se tyto informace často mění (je tak obtížné jim přisuzovat nějakou úroveň závaznosti
a tu pak případně vynucovat), nejaktuálnější jsou tak v okamžiku poskytnutí. Pokud tedy do
protikladu k takovéto kvalitě dat postavíme administrativní náročnost jejich sběru (povinný subjekt
musí podání připravit, nasdílet, úřad musí poskytnuté údaje zpracovat), jeví se jako vhodnější
varianta V1.2b s tím, že informace o výhledech by měly být regulátorem poptávány v okamžiku,
kdy jich bude skutečně reálně potřeba (čímž samozřejmě není vyloučena varianta, že i data pro
tvorbu výhledů budou třeba sbírána každoročně). Zároveň by měly být, opět s ohledem na potřebu
jejich aktuálnosti, výhledy řešeny v rámci transpozice ustanovení odstavců 3 - 6 čl. 22 a navázány
na konkrétní oblasti a cíle, od nichž jsou tyto oblasti vymezeny. To, jakým způsobem bude
vyhodnocována skutečnost, že je či není potřeba zpracovat prognózu, lze vložit např. do prováděcí
vyhlášky k ZEK.
Pro ilustraci možných nákladů spojených se sběrem dat pro zeměpisné mapování uveďme
následující hodnoty navázané na výsledky analýz evropské IA ke Kodexu. Pokud budeme
předpokládat průměrný hrubý měsíční plat na ČTÚ k 31. 12. 2018 40 650Kč (VZ 2018), náklady
na 2 – 3 FTE (dle IA, odhad potvrzen při konzultacích s ČTÚ) budou činit 1,9 – 2,8 mil. Kč ročně.
Závěr
Čl. 22 Kodexu je v ČR v současné době již do jisté míry naplňován stávajícím systémem
elektronického sběru dat, kdy ČTÚ sbírá ve zvoleném členění informace o disponibilní
infrastruktuře. Tento sběr bude třeba pravidelně mírně upravit např. o nějaké další informace o
službách, případné členění na adresní místa aj. dle pokynů BEREC, které mají být vydány do 21.
června 2020. Co se týče oblastí, kde je možná diskrece, jako adekvátnější se jeví možnosti V1.1b a
V2.1b ponechávající určitý otevřený prostor pro flexibilitu umožňující reagovat na vývoj a aktuální
podmínky na trhu. Nové změny, pokud podmínky nebudou vyžadovat každoroční aktualizaci
spolu s vypracováním výhledu, mohou část současných administrativních nákladů uspořit. Na
druhou stranu se výrazně rozšiřuje okruh povinných osob, které by měly v případě potřeby
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poskytnout ČTÚ relevantní data – administrativní zátěž tak z tohoto titulu může vzrůst a kapacitní
úspory vykompenzovat.
Z pohledu vynucování již český ZEK obsahuje sankce za neposkytnutí informací; dle zvoleného
řešení bude třeba pouze poupravit znění. Nicméně ani z tohoto titulu (z důvodu vyšší míry
penalizování povinných osob) se nepředpokládá výraznější zvýšení administrativní zátěže veřejné
správy (potažmo soudů) či vyšší náklady na straně podniků.
Závěrem, ve vazbě na diskuzi ohledně problematiky spolků v kapitole 1.4, je třeba říci, že
zeměpisné mapování nelze zaměňovat s výkonem kontrolní činnosti ČTÚ. V rámci mapování
ČTÚ získá příslušné informace, neznamená to však, že některý subjekt poskytující služby
elektronických komunikací nezůstane před ČTÚ skryt. Jakákoli povinná osoba však bude moci být
sankcionována za neposkytnutí informací, zda je nebo není podnikatelem v elektronických
komunikacích nebo je neoznámeným podnikatelem v elektronických komunikacích, avšak nesplnil
zákonnou registrační povinnost.
A.3

Symetrická regulace

Popis současného stavu
Problematice přístupu a propojení je věnován Díl 4 (§ 78 až § 85) ZEK - Propojení a přístup k
sítím elektronických komunikací a přiřazeným prostředkům. Vymezení pojmů propojení a přístup
k sítím elektronických komunikací je upraveno v § 78 zákona o elektronických komunikacích
následovně:
Přístupem se rozumí zpřístupnění prostředků nebo služeb na základě stanovených podmínek,
výlučně nebo nevýlučně jinému podnikateli, za účelem poskytování služeb elektronických
komunikací, včetně případů, kdy jsou použity k předávání služeb informační společnosti nebo
služeb přenosu obsahu. Přístupem se rozumí zejména:
a) přístup k síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům, který může zahrnovat připojení zařízení
po pevných nebo jiných než pevných prostředcích; zahrnuje zejména zpřístupnění účastnického
vedení a prostředků a služeb nezbytných k poskytování služeb prostřednictvím účastnického
vedení,
b) přístup k fyzické infrastruktuře včetně budov, stožárů a prostředků pro vedení kabelů,
c) přístup k příslušným softwarovým systémům včetně systémů podpory provozu,
d) přístup k převodu čísel nebo k systémům nabízejícím obdobnou funkci,
e) přístup k pevným a mobilním sítím, zejména pro roaming,
f) přístup k systému podmíněného přístupu,
g) přístup ke službám virtuálních sítí,
h) propojení veřejných komunikačních sítí,
i) přístup k informačním systémům nebo databázím pro objednávání, žádosti o údržbu, opravy a
fakturaci.
Propojením se rozumí fyzické a logické spojení veřejných komunikačních sítí za účelem umožnění
komunikace uživatelům jednoho podnikatele s uživateli téhož nebo jiného podnikatele, nebo
umožnění přístupu ke službám poskytovaným jiným podnikatelem. Služby mohou být poskytovány
podnikateli, jejichž sítě se propojují, nebo jinými subjekty, které mají přístup k síti a splňují
požadavky podle tohoto zákona.
Propojení je specifickým druhem přístupu zřízeného mezi veřejnými komunikačními sítěmi, kde
bodem přístupu je propojovací bod mezi těmito sítěmi. Propojení může být přímé nebo nepřímé.
Nepřímým propojením se rozumí propojení 2 veřejných komunikačních sítí prostřednictvím
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veřejné komunikační sítě třetího podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť.
Účastnickým vedením se rozumí fyzické spojení koncového bodu sítě s hlavním rozvaděčem nebo
obdobným zařízením ve veřejné pevné komunikační síti.
Jako varianty budeme opět řešit:
Varianta 0 - Zachování současného stavu
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni
Obecný rámec k problematice přístupu a propojení se v Kodexu nemění, tj. práva a povinnosti
podniků obecně zůstávají stejné. „Operátoři veřejných sítí elektronických komunikací mají právo, a jsou-li
požádáni jiným podnikem, který je k tomu oprávněn …, i povinnost sjednat vzájemné propojení za účelem
poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, aby bylo zajištěno poskytování a interoperabilita
služeb v celé Unii. Operátoři nabídnou přístup a propojení jiným podnikům za smluvních podmínek slučitelných s
povinnostmi uloženými vnitrostátním regulačním orgánem...“ (čl. 60, odst. 1 Kodexu).
Co se týče tohoto ustanovení, bude třeba mírně pozměnit znění příslušného odstavce v ZEK, který
uvádí, že „podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je oprávněn nebo v případě, kdy je požádán jiným
podnikatelem, který … oznámil podnikání, povinen jednat o propojení za účelem poskytování veřejně dostupných
služeb elektronických komunikací tak, aby bylo zajištěno poskytování a interoperabilita těchto služeb na území
členských států.“ (§ 79, odst. 1)
Dokonavý vid ve tvaru slovesa v Kodexu indikuje potřebu dokončení děje pro splnění požadavků
EK, oproti tomu český ZEK předpokládá pouze jednání, které může zůstat neukončené. I když
mohou existovat objektivní důvody, kdy dohodu není možné sjednat - pak by případné spory měl
rozhodnout ČTÚ - v obecné rovině by mělo platit, že by operátoři měli vyvíjet aktivitu směřující k
uzavírání dohod a tomu by měl být přizpůsoben i normativní text ZEK. Pro dosažení souladu
s evropským předpisem tak bude třeba povinnost pro příslušné subjekty v ZEK posílit. Dopady
této změny je i dle konzultací s operátory obtížné odhadnout.
Nejvýznamnější změnou je výrazně rozšířený čl. 61, díky němuž významně vzrůstá význam
symetrické regulace v novém regulačním rámci. V tomto článku přibývají možnosti k ukládání
nových povinností přístupu a propojení. Konkrétně čl. 61 říká následující, přičemž velká většina
z těchto ustanovení bude muset být přejata do ZEK:
−

Regulátor poskytuje pokyny a zveřejňuje postupy nutné k získání přístupu a propojení, aby z
uložených povinností měly prospěch malé a střední podniky a operátoři s omezeným
zeměpisným dosahem – je třeba minimálně přejmout znění a specifikovat, jakou formou by
měly být takové pokyny ČTÚ vydávány – v tomto směru se jako vhodné jeví opatření obecné
povahy, neboť v této formě je vydávána řada dalších rozhodnutí a pokynů vydávaných ČTÚ;

−

Regulátor má možnost i podnikům neoznačeným jako podniky s významnou tržní silou uložit:
•

povinnosti podnikům se všeobecným oprávněním, které kontrolují přístup ke
koncovým uživatelům, v míře, která je nezbytná k zabezpečení spojení mezi
koncovými body, a rovněž povinnost propojovat jejich sítě v odůvodněných
případech;

•

povinnosti podnikům se všeobecným oprávněním, které kontrolují přístup ke
koncovým uživatelům s cílem zajistit interoperabilitu jejich služeb v odůvodněných
případech a v nezbytné míře;

•

povinnosti operátorům poskytovat za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních
podmínek přístup k dalším příslušným zařízením v míře, která je nezbytná k
zabezpečení přístupu koncových uživatelů ke službám digitálního rozhlasového a
televizního vysílání a souvisejícím doplňkovým službám stanoveným členským státem;
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•

povinnosti příslušným poskytovatelům interpersonálních komunikačních služeb
nezávislých na číslech se značnou mírou pokrytí a využívání ze strany uživatelů, s cílem
zajistit interoperabilitu jejich služeb, a to v odůvodněných případech, pokud je
vzhledem k absenci interoperability mezi interpersonálními komunikačními službami
ohroženo spojení mezi koncovými body koncových uživatelů, a v míře, která je
nezbytná k zabezpečení spojení mezi koncovými body koncových uživatelů; tyto
povinnosti lze uložit pouze:
o v míře nezbytné k zajištění interoperability interpersonálních komunikačních
služeb, přičemž mohou zahrnovat přiměřené povinnosti zveřejnit a povolit
používání, změny a další šíření relevantních informací orgány a dalšími
poskytovateli nebo používat a provádět relevantní evropské nebo mezinárodní
normy a specifikace,
o pokud Komise po konzultaci s BEREC a při nejvyšším možném zohlednění jeho
stanoviska zjistila zřetelnou hrozbu pro spojení mezi koncovými body koncových
uživatelů v celé Unii nebo v alespoň třech členských státech a přijala prováděcí
opatření specifikující povahu a rozsah veškerých povinností, které mohou být
uloženy.
Opět je třeba minimálně přejmout znění Kodexu. V tomto bodu dochází k zásadnímu
rozšíření okruhu dotčených subjektů, neboť se vztahuje i na osoby poskytující
interpersonální služby nezávislé na číslech. Aby ČTÚ mohl tyto povinnosti ukládat,
musí se o existenci relevantních subjektů dozvědět. To lze zajistit:
Variantou V1.1a – zavést ohlašovací povinnost pro subjekty poskytující
interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech;
Variantou V1.1b – mírně posílit personální/finanční kapacity úřadu a ad hoc
zpracovávat / nechat si externě zpracovávat průzkum trhu s identifikací relevantních
subjektů (při externí dodávce lze též uvažovat o spolupráci s asociací příslušné subjekty
sdružující).
Varianta V1.1a by byla vhodnější v případě, že by situací, které by bylo třeba dle výše
uvedených odstavců (týkajících se poskytovatelů interpersonálních komunikačních
služeb nezávislých na číslech) řešit, bylo více. Pokud by množství těchto případů bylo
omezené (viz i podmínky omezující možnost uložení povinnosti poskytovatelům
interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech), jeví se adekvátnější
varianta V1.1b.

−

Regulátor může na základě oprávněné žádosti zejména uložit povinnosti poskytnout přístup k
elektrickému vedení, kabelům a přiřazeným prostředkům uvnitř budov nebo až po první
soustřeďovací nebo rozvodný bod, jak určí vnitrostátní regulační orgán, pokud je tento bod
umístěn mimo budovu; v případech odůvodněných tím, že replikace těchto síťových prvků
by byla ekonomicky neefektivní nebo prakticky neproveditelná, mohou být tyto povinnosti
uloženy poskytovatelům sítí elektronických komunikací nebo majitelům elektrického vedení a
kabelů, pokud tito vlastníci nejsou sami poskytovateli sítí elektronických komunikací – v ZEK
je třeba doplnit možnost uložení povinnosti přístupu i k přiřazeným prostředkům; povinnost
přístupu k ostatním částem infrastruktury je v ZEK již obsažena;

−

Pokud regulátor dojde k závěru, že uložené povinnosti dle předchozího odstavce neřeší
ekonomické nebo fyzické překážky replikace, z nichž vyplývá tržní situace, která omezuje
přínosy hospodářské soutěže ve prospěch koncových uživatelů, může rozšířit uložení
přístupových povinností za první soustřeďovací nebo rozvodný bod až po bod, který určí za
nejbližší ke koncovým uživatelům a který je schopen hostit dostatečný počet připojení
koncových uživatelů, aby byl pro subjekty usilující o přístup z komerčního hlediska
životaschopný; při určování rozsahu rozšíření za první soustřeďovací nebo rozvodný bod
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regulátor zohlední příslušné pokyny BEREC; regulátor může uložit i aktivní nebo virtuální
přístupové povinnosti, je-li to odůvodněné z technického či ekonomického hlediska - je třeba
minimálně přejmout znění Kodexu;
−

Regulátor neuloží poskytovatelům sítí elektronických komunikací předcházející povinnost,
pokud jde o podnikatele působícího výhradně na velkoobchodním trhu, který dává jakémukoli
podniku k dispozici schůdné a podobné alternativní prostředky pro spojení s koncovými
uživateli prostřednictvím přístupu k síti s velmi vysokou kapacitou; tuto výjimku lze rozšířit i
na další poskytovatele, kteří nabízejí přístup k síti s velmi vysokou kapacitou (u sítí
financovaných z veřejných prostředků může regulátor stanovit povinnosti odchylně); nebo
uložení povinností by narušilo ekonomickou nebo finanční schůdnost zavedení nových sítí,
zejména menšími místními projekty - je třeba minimálně přejmout znění Kodexu;

−

Regulátor má pravomoc uložit podnikům, které zajišťují nebo jsou oprávněny zajišťovat sítě
elektronických komunikací, povinnosti související se sdílením pasivní infrastruktury nebo
povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu, a to za podmínky, že je to
nezbytné pro místní poskytování služeb, které využívají rádiové spektrum; příslušné orgány
mohou uvedené povinnosti uložit za předpokladu, že tato možnost byla jednoznačně
stanovena při udělování práv na užívání rádiového spektra, a pokud jsou odůvodněny tím, že
v oblasti, která je předmětem těchto povinností, naráží tržně motivované budování
infrastruktury pro poskytování sítí nebo služeb závislých na užívání rádiového spektra na
nepřekonatelné ekonomické nebo fyzické překážky, a proto má přístup koncových uživatelů
k sítím nebo službám značné nedostatky nebo vůbec neexistuje; za podmínek, kdy přístup a
sdílení pasivní infrastruktury k vyřešení této situace samy o sobě nestačí, mohou vnitrostátní
regulační orgány uložit povinnosti týkající se sdílení aktivní infrastruktury; v případě řešení
sporů mohou příslušné orgány tomu, kdo má prospěch z povinnosti sdílení nebo přístupu,
mimo jiné uložit povinnost sdílet rádiové spektrum s poskytovatelem infrastruktury v příslušné
oblasti - je třeba minimálně přejmout znění Kodexu. Dále je pro budoucí řešení problematiky
sdílení pasivní infrastruktury nezbytné zvolit buď:
Variantu V1.2a - ZEK bude upraven tak, aby ČTÚ umožňoval již při udělování práv na
užívání rádiového spektra jednoznačně stanovit možnost budoucího uložení povinnosti
související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o
přístupu k roamingu, a doplněn o zmocnění pro ČTÚ v podobě oprávnění stanovit
v budoucnu ad hoc cestou individualizovaného rozhodnutí konkrétní povinnosti v oblasti
sdílení; nebo
Variantu V1.2b - možnost ukládat případné povinnosti sdílení pasivní infrastruktury nebo
povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu již v rámci výběrového řízení,
resp. udělovaného přídělu rádiových kmitočtů.

−

Regulátor posoudí výsledky do pěti let od přijetí předchozího opatření přijatého ve vztahu k
týmž podnikům a posoudí, zda by bylo vhodné je s ohledem na vývoj podmínek zrušit nebo
změnit.

Závěr
Nejvýznamnější změnou je výrazně rozšířený čl. 61, který je třeba z velké části minimálně přejmout.
Výraznější dopad může mít potřeba zjišťovat, na které subjekty může dopadnout povinnost
vztahující se na poskytovatele interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech.
Protože je aktuálně nemožné odhadnout, jak se bude vyvíjet počet případů, ve kterých bude ČTÚ
tuto povinnost stanovovat, jeví se nyní jako adekvátnější varianta V1.1b – mírně posílit
personální/finanční kapacity úřadu a ad hoc zpracovávat / nechat si externě zpracovávat průzkum
trhu s identifikací relevantních subjektů (při externí dodávce lze též uvažovat o spolupráci s asociací
příslušné subjekty sdružující). Dále je třeba zvolit mezi variantou V1.2a a V1.2b, tj. v rámci přídělu
nebo v průběhu procesu o přidělování oprávnění k využívání kmitočtového spektra zavést
potenciální možnost uložení povinnosti nebo přímo v podmínkách přídělu povinnost
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sdílení/přístupu zakotvit. Protože technologický vývoj na trhu služeb elektronických komunikací
je velmi rychlý, je vhodné pracovat spíše s flexibilnějším řešením. U obou variant lze při stanovení
povinnosti tuto opci využít či nevyužít. U varianty V1.2a lze v příslušném čase detailněji nastavit
parametry povinnosti. Na druhou stranu je tato varianta mírně administrativně náročnější –
obsahuje oproti variantě V1.2b krok vydání rozhodnutí navíc. Nicméně z hlediska relativně vysoké
nejistoty ohledně budoucnosti se jako vhodnější jeví varianta V1.2a. Tato varianta lépe vyhovuje i
skutečnosti, že ukládání povinností se nebude vždy týkat všech pásem. Záruku předvídatelnosti
pro potenciální investory u varianty V1.2a mohou představovat obecné podmínky či pokyny
vydané ČTÚ.
A.4

Asymetrická regulace

Jedním z hlavních nástrojů, jímž ČTÚ podporuje hospodářskou soutěž, je systém ex ante analýz,
v jehož rámci provádí v pravidelných intervalech analýzy trhu a ukládá nápravná opatření
podnikům s významnou tržní silou.
Základním pravidlem regulace je, že pokud na relevantním trhu neexistuje efektivní soutěž a působí
na něm podnik s významnou tržní silou, mají se na něj vztahovat některé zvláštní povinnosti.
Úkolem regulátora je tedy tyto neefektivní trhy identifikovat a následně určit, jaké podniky mají na
těchto trzích významnou tržní sílu.
Pro ex ante regulaci je tak naprosto klíčové definovat a analyzovat relevantní trhy, neboť je
prováděna na základě výsledků těchto analýz. Po vymezení relevantních trhů tedy následuje jejich
analýza, jejímž výsledkem má být zjištění, zda je na relevantním trhu dostatečná konkurence či
nikoli. Pro ex ante regulaci analýza poskytuje základní věcnou, argumentační a důvodovou oporu.
Efektivně konkurenčním trhem není trh, na němž působí jeden nebo více podniků s významnou
tržní silou a kde nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti
hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.
Závěrečnou fází procesu je ukládání nápravných opatření. Subjektu/subjektům s významnou tržní
silou je správním rozhodnutím ČTÚ uložena jedna nebo více povinností, případně jsou jim již
uložené povinnosti změněny. Podstatou ukládání těchto povinností je zajištění efektivní
hospodářské soutěže na relevantním trhu. Cílem efektivně konkurenčního prostředí je pak vždy
ochrana zájmů koncových uživatelů. Povinnosti, které mohou být podniku s významnou tržní silou
uloženy, jsou stanoveny v § 51 ZEK.
V případě odstavce 5 se jedná o:
−

povinnost průhlednosti – jde o povinnost uveřejňovat v nezbytně nutném rozsahu informace
týkající se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických komunikací, jako jsou účetní
informace, smluvní podmínky, technické specifikace, síťové charakteristiky, včetně podmínek
omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo jejich využívání, a ceny; povinnost uveřejnit
referenční nabídku přístupu nebo propojení;

−

povinnost nediskriminace – jedná se o povinnost při poskytování přístupu nebo propojení
uplatňovat stejné podmínky za stejných okolností pro ostatní podnikatele poskytující
rovnocenné služby, a zpřístupňovat jim služby a informace za stejných podmínek a ve stejné
kvalitě, v jaké je poskytuje pro služby vlastní;

−

povinnost oddělené evidence nákladů a výnosů;

−

povinnost přístupu ke specifickým síťovým prvkům a k přiřazeným prostředkům – tuto
povinnost lze uložit podniku s významnou tržní silou, který zajišťuje veřejnou komunikační
síť; jde o povinnost vyhovět přiměřeným požadavkům jiného podnikatele na využívání a
přístup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům s cílem zajistit trvalé
konkurenční prostředí na relevantním trhu; s touto povinností souvisí i povinnost zpřístupnění
účastnického vedení (tzv. local loop unbundling), kdy subjekt s významnou tržní silou musí
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umožnit ostatním soutěžitelům, aby mohli poskytovat své služby prostřednictvím jeho
rozvodů; zveřejnění referenční nabídky a jejích náležitostí a podmínek stanoví opatření obecné
povahy;
−

povinnost umožnění volby a předvolby operátora – jde o povinnost umožnit svým účastníkům
přístup ke službám kteréhokoliv propojeného subjektu poskytujícího veřejně dostupnou
telefonní službu; technické a organizační podmínky pro realizaci volby a předvolby operátora
a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a předvolbou operátora
jsou stanoveny opatřením obecné povahy; národní regulační orgány jsou povinny zajistit, aby
ceny za přístup a propojení byly nákladově orientovány;

−

povinnosti související s regulací cen - regulací cen se rozumí stanovení nebo přímé
usměrňování výše cen; přistupuje se k ní v krajním případě; národní regulátor musí dbát na to,
aby stanovená cena byla přinejmenším nákladová.

Na základě § 51 odst. 6 ZEK je ČTÚ oprávněn ukládat rozhodnutím i jiné povinnosti týkající se
přístupu nebo propojení, avšak až po obdržení souhlasného stanoviska Komise.
V případě, že ČTÚ na základě analýzy relevantního trhu dojde k závěru, že uložením povinností
podle odstavců 5 a 6 nebylo dosaženo účinné hospodářské soutěže a že zároveň přetrvávají
významné problémy či tržní selhání v souvislosti s poskytováním služeb přístupu nebo propojení
na velkoobchodním trhu, může jako mimořádné opatření uložit podniku s významnou tržní silou,
který je vertikálně integrován, povinnost funkční separace. Funkční separací se u vertikálně
integrovaného podniku rozumí oddělení nebo převedení činnosti spojené s velkoobchodním
poskytováním služeb přístupu na oddělenou hospodářskou jednotku, která je nezávisle
provozovaná, beze změny vlastnické struktury tohoto vertikálně integrovaného podniku.
Varianty:
Varianta 0 - Zachování současného stavu;
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni;
příp. Varianta 2 – Jiné řešení dle věcného okruhu – bude uvedeno u příslušných ustanovení.
Celkový koncept ex ante regulace
Celkový koncept ex ante regulace se v Kodexu výrazně nemění. Jedinou významnější změnou je
časový harmonogram, kdy Kodex v čl. 67, odst. 5 stanovuje, že regulátor provede „analýzu
relevantního trhu a informuje o příslušném návrhu opatření…:
a) do pěti let od přijetí předchozího opatření, pokud vnitrostátní regulační orgán definoval
relevantní trh a určil, které podniky mají významnou tržní sílu; tuto pětiletou lhůtu je možno
výjimečně prodloužit až o jeden rok, oznámí-li vnitrostátní regulační orgán Komisi nejpozději čtyři
měsíce před skončením daného pětiletého období prodloužení této lhůty s odůvodněním a Komise
do jednoho měsíce od oznámení tohoto prodloužení proti němu nevznese námitky…“;
ZEK, § 51 odst. 2, nyní uvádí interval 1 až 3 ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým ČTÚ
podniku s významnou tržní silou uložil povinnosti, popřípadě ode dne nabytí účinnosti opatření
obecné povahy, kterým ČTÚ vydal analýzu relevantního trhu, kterou byl relevantní trh shledán
efektivně konkurenčním. Tuto lhůtu může Úřad výjimečně prodloužit nejvýše o další 3 roky,
oznámí-li to s odůvodněním Komisi a ta do jednoho měsíce od oznámení nevznese proti
prodloužení lhůty námitky.
b) „…do tří let od přijetí revidovaného doporučení o relevantních trzích v případě trhů, jež dosud
nebyly oznámeny Komisi; …“
ZEK, v § 51 odst. 3, uvádí, že v případě, že Komise vydá změnu doporučení o relevantních trzích,
Úřad provede novou analýzu relevantních trhů do dvou let ode dne vydání tohoto doporučení za
předpokladu, že se jedná o trhy, které dosud nebyly Komisi Úřadem oznámeny.
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Pokud vnitrostátní regulační orgán neprovede svou analýzu relevantního trhu určeného v
doporučení ve lhůtě stanovené v odstavci 5 tohoto článku nebo pokud se domnívá, že ji v této
lhůtě neprovede, poskytne BEREC na žádost o pomoc dotčenému vnitrostátnímu regulačnímu
orgánu pomoc při dokončení analýzy konkrétního trhu a konkrétních povinností, které je třeba
uložit. S touto pomocí oznámí dotčený vnitrostátní regulační orgán návrh opatření Komisi v
souladu s článkem 32 do šesti měsíců od lhůty stanovené v odstavci 5 tohoto článku.
Český ZEK tuto skutečnost neupravuje.
Protože ve výše uvedených okruzích Kodex nedává prostor pro diskreci, je třeba minimálně
přejmout znění Kodexu. Protože text směrnice stanovuje v písm. a) „do pěti let od přijetí
předchozího opatření,“ lze předpokládat, že tato lhůta běží spíše ode dne uložení povinnosti než
ode dne nabytí účinnosti opatření obecné povahy (OOP), kterým úřad vydává analýzu relevantního
trhu. V případě, že ČTÚ rozhodnutím stanoví podnik s významnou tržní silou, ale regulační
opatření nejsou uložena, pak lze tuto lhůtu počítat ode dne nabytí účinnosti OOP, kterým ČTÚ
vydal analýzu relevantního trhu.
Hlavním pozitivním dopadem, i dle cíle Kodexu, by mělo být snížení administrativní zátěže ruku
v ruce se zvýšením právní jistoty na straně poskytovatelů služeb elektronických komunikací.
Hlavními změnami v rámci ex ante regulace jsou úpravy v oblasti nápravných opatření týkajících
se přístupu, ukládaných podnikům s významnou tržní silou. V následující části jsou diskutovány
změny nejdůležitější. Jen připomeňme, že tato část Kodexu se stále týká asymetrické regulace
s nápravnými opatřeními ukládanými podnikům s významnou tržní silou.
Článek 72 - Přístup k inženýrským stavbám
V situacích, kdy národní regulátor na základě analýzy trhu usoudí, že odepření přístupu nebo
přístup poskytnutý za nepřiměřených podmínek, zabraňující vzniku udržitelného konkurenčního
trhu a jdoucí proti zájmu koncového uživatele, může regulátor uložit podnikům povinnost vyhovět
přiměřeným žádostem o přístup k inženýrským stavbám a jejich využívání, mimo jiné včetně budov
nebo vstupů do budov, kabelů v budovách včetně elektrického vedení, antén, věží a jiných
podpůrných konstrukcí, stožárů, sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, vstupních
šachet a rozvodných skříní. Regulátor může tuto povinnost uložit bez ohledu na to, zda jsou aktiva
dotčená touto povinností součástí relevantního trhu v souladu s analýzou trhu, pokud je tato
povinnost nezbytná a přiměřená pro splnění cílů Kodexu.
Český ZEK tuto skutečnost neupravuje. Proto je zde třeba minimálně přejmout znění Kodexu.
Pozitivním dopadem opatření by měla být vyšší míra konkurence na trhu a podpora budování sítí
s velmi vysokou kapacitou, negativním dopadem pak případné škody na majetku vlastníka
dotčených aktiv. Odhadnout výši případných škod však v tuto chvíli nelze.
Článek 76 - Regulační zacházení s novými síťovými prvky sítí s velmi vysokou kapacitou
V tomto článku Kodex uvádí, že podniky s významnou tržní silou v rámci jednoho nebo několika
příslušných trhů mohou nabídnout závazky s cílem otevřít zavedení nové sítě s velmi vysokou
kapacitou, sestávající z optických prvků a s dosahem až do prostor koncových uživatelů nebo k
základnové stanici, společným investicím, například nabídkou spoluvlastnictví nebo dlouhodobého
sdílení rizika prostřednictvím spolufinancování či dohod o nákupu opravňujících k nabytí
specifických práv strukturální povahy ze strany jiných poskytovatelů sítí nebo služeb elektronických
komunikací.
Závazky pak posoudí regulátor, který určí, zda nabídka společných investic splňuje všechny
podmínky stanovené Kodexem, tj. a) je otevřená kdykoli během doby životnosti sítě jakémukoli
poskytovateli služeb nebo sítí elektronických komunikací; b) umožnila by dalším spoluinvestorům,
aby se účinným a udržitelným způsobem dlouhodobě účastnili hospodářské soutěže v rámci
navazujících trhů, v nichž je aktivní podnik označený jako podnik s významnou tržní silou (tj.
obsahuje spravedlivé, přiměřené a nediskriminační podmínky umožňující přístup k plné kapacitě
sítě v rozsahu, který je předmětem společných investic; flexibilitu, pokud jde o hodnotu a
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načasování účasti každého spoluinvestora; možnost účast v budoucnosti zvýšit; a reciproční práva
udělená spoluinvestory po zavedení infrastruktury, která byla předmětem společných investic; c) je
zveřejněna v dostatečném předstihu; d) zájemcům o přístup, kteří se společných investic neúčastní,
je od počátku dostupná stejná kvalita, rychlost, podmínky a pokrytí koncových uživatelů, jaké byly
dostupné před zavedením, spolu s mechanismem přizpůsobení v průběhu času potvrzeným
vnitrostátním regulačním orgánem s ohledem na vývoj na souvisejících maloobchodních trzích,
který zachovává pobídky pro účast na společných investicích (takový mechanismus zajistí, aby
zájemci o přístup měli přístup k prvkům sítě s velmi vysokou kapacitou současně a na základě
transparentních a nediskriminačních podmínek, jež patřičně odrážejí stupně rizika podstoupeného
příslušnými spoluinvestory v různých stádiích zavádění a zohledňují situaci v oblasti hospodářské
soutěže na maloobchodních trzích) aj.
Jestliže regulátor dospěje k závěru, že s přihlédnutím k výsledkům tržního testu splňuje nabízený
závazek ke společné investici výše uvedené podmínky, učiní závazek závazným a neuloží žádné
další povinnosti, pokud jde o prvky nové sítě s velmi vysokou kapacitou, které jsou předmětem
tohoto závazku, pokud alespoň jeden potenciální spoluinvestor uzavřel dohodu o společné
investici s podnikem označeným jako podnik s významnou tržní silou. Pouze za řádně
odůvodněných okolností může regulátor uložit, zachovat nebo upravit nápravná opatření, pokud
jde o nové sítě s velmi vysokou kapacitou, s cílem řešit významné problémy v oblasti hospodářské
soutěže na konkrétních trzích, pokud regulátor shledá, že vzhledem k specifickým vlastnostem
těchto trhů by tyto problémy s hospodářskou soutěží nebyly jinak řešeny. Regulátor pak průběžně
sleduje dodržování podmínek a může požadovat, aby jim podnik s významnou tržní silou
poskytoval každoroční prohlášení o dodržování požadavků.
Čl. 76 ještě doplňuje čl. 79, který detailně popisuje postup týkající se závazků (nejen tedy závazků
týkajících se společných investic, ale i závazků týkajících se podmínek přístupu), mimo jiné např.
postup provádění tržního testu provedením veřejné konzultace apod.
Český ZEK tyto skutečnosti doposud neupravoval. Proto je zde opět třeba minimálně přejmout
znění Kodexu. Prostor pro diskreci zde otevřen není. Pozitivním dopadem opatření by měla být
vyšší míra konkurence na trhu a podpora budování sítí s velmi vysokou kapacitou, negativním
dopadem pak zvýšená administrativní zátěž regulátora (ve formě nákladů na zkoumání, zda jsou
splněny všechny podmínky, které musí ty závazky splňovat), zvýšené náklady na straně podniků
s významnou tržní silou, příp. oslabení jejich pozice na trhu.
V současné době to v praxi vypadá tak, že pokud se ukládá jakákoli povinnost, musí být v rámci
analýzy identifikován problém na trhu. Analýza pak předvídá, jaká povinnost a v jaké formě se
uloží. Ukládání povinnosti už je detailní záležitostí. Ukládá se tak, že je nejdřív diskutováno
s dotčeným podnikem s významnou tržní silou, co ještě je a co není přiměřené, co je technicky
realizovatelné, a poté je návrh povinnosti poslán do veřejné konzultace, v níž se jak dotčený podnik
s významnou tržní silou, tak ostatní vyjadřují. U závazků půjde o jakousi náhradu za ukládané
regulatorní povinnosti, pouze iniciativa vyjde ze strany podniků s významnou tržní silou. Výrazný
problém by tak změna pro dotčené subjekty znamenat neměla. Předpokládá se, že tento podnik
bude nabízet závazek ve splnitelné formě dobrovolně, čímž může být více zaručen fakt, že nabízené
parametry jsou přiměřené (jinak by nabídku regulátor neodsouhlasil). Opatření by tak mělo
směřovat ke zvýšení role tržních faktorů. Bude nicméně vyžadovat od navrhujícího určitou míru
sebereflexe, aby přišel s nabídkou splňující podmínky Kodexu (nově po transpozici i ZEK).
Článek 80 - Podniky působící výhradně na velkoobchodním trhu
Pokud regulátor shledá, že podnik s významnou tržní silou na jednom nebo několika
velkoobchodních trzích, který není přítomen na žádném maloobchodním trhu se službami
elektronických komunikací, splňuje další vlastnosti stanovené Kodexem (tj. obdobné platí pro
všechny společnosti a obchodní útvary v rámci daného podniku a neexistuje zde exkluzivní dohoda
k obchodování s jediným subjektem na navazujícím maloobchodním trhu), může uvedenému
podniku uložit pouze povinnost nediskriminace a povinnost přístupu k určitým síťovým prvkům
a přiřazeným prostředkům a jejich využívání, příp. povinnosti související se spravedlivým a
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přiměřeným stanovením cen. Regulátor pak však může kdykoli provést přezkum a pokud
podmínky stanovené Kodexem již neplatí, může uložit povinnosti další. Zároveň provede
přezkum, pokud na základě podmínek, které daný podnik nabízí svým zákazníkům na navazujících
trzích, dojde k závěru, že vznikly nebo pravděpodobně vzniknou soutěžní problémy poškozující
koncové uživatele, jež vyžadují uložení jedné nebo více povinností.
Český ZEK tyto skutečnosti doposud neupravuje. Proto navrhujeme přejmout znění Kodexu.
Prostor pro diskreci zde otevřen není. Pozitivním dopadem opatření by opět měla být podpora
budování sítí s velmi vysokou kapacitou, negativním dopadem pak zvýšená administrativní zátěž
regulátora (ve formě nákladů na přezkum, zda jsou plněny všechny podmínky). Kladný efekt pak
může mít opatření na podniky s významnou tržní silou na jednom nebo několika velkoobchodních
trzích.
Článek 81 - Migrace ze starší infrastruktury
Tento článek požaduje po podnicích s významnou tržní silou na jednom nebo několika
relevantních trzích oznámit regulátorovi předem a včas, kdy plánují vyřadit z provozu části sítě, na
něž se vztahují uložené povinnosti, a to včetně starší infrastruktury nezbytné k provozu kovové
sítě nebo tyto části nahradit novou infrastrukturou. Regulátor by pak měl zajistit, aby proces
vyřazení z provozu nebo nahrazení zahrnoval transparentní harmonogram a podmínky, včetně
vhodné výpovědní doby pro účely přechodu, a stanovit dostupnost alternativních produktů
přinejmenším srovnatelné kvality poskytujících přístup k modernizované síťové infrastruktuře
zastupující nahrazené prvky, je-li to nezbytné k ochraně hospodářské soutěže a práv koncových
uživatelů. Uložené povinnosti pak regulátor zruší, pokud dotčený subjekt vytvoří vhodné
podmínky pro migraci a dodrží podmínky a proces, které regulátorovi oznámil.
Článek 83 - Regulatorní kontrola služeb pro koncové uživatele
Článek 83 pak v závěru sekce upravující oblast asymetrické regulace umožňuje regulátorovi za
stanovených podmínek uložit podnikům s významnou tržní silou další odpovídající regulační
povinnosti zahrnující např. požadavky, aby určené podniky neúčtovaly neúměrně vysoké ceny,
nebránily vstupu na trh ani neomezovaly hospodářskou soutěž stanovením dravých cen,
neoprávněně neupřednostňovaly určité koncové uživatele ani neodůvodněně nevázaly služby,
dodržovaly horní cenové rozsahy pro koncové uživatele, respektovaly opatření na kontrolu
jednotlivých sazeb nebo opatření s ohledem na orientaci sazeb podle nákladů nebo cen na
srovnatelných trzích aj.
Ani ustanovení čl. 81 a 83 český ZEK neobsahuje. Bude je tak třeba transponovat, nejlépe ve znění
Kodexu. Pozitivním dopadem bude podpora konkurence s následnými benefity pro koncové
uživatele, negativním pak především zvýšená administrativní zátěž regulátora.
Celkové dopady tohoto věcného okruhu jsou popsány dále.
Ekonomické dopady
Ekonomické dopady tohoto věcného okruhu na straně komerčních subjektů sestávají především
z nákladů na zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou a následných přínosů vysokokapacitní
širokopásmové infrastruktury a služeb pro ekonomiku jako celek. Ekonometrická analýza
provedená v podkladové zprávě pro Komisi zjistila vazbu mezi zvýšením průměrných rychlostí
širokopásmového připojení a celkovou produktivitou v řadě odvětví. Z analýzy vyplývá, že
odhadovaný nárůst rychlosti a kvality služeb spojený s plným pokrytím FTTH celé EU v roce 2025
by vedl k o 2 % vyššímu HDP než při zachování současného stavu, resp. k o 0,76 % vyššímu HDP
v realističtějším scénáři s 62% širokopásmovým připojením FTTH/B v roce 2025. Tato procenta
lze přibližně aplikovat i na ČR.
Výše uvedené zjištění potvrzuje jiné závěry z odborné literatury. Forzati a Mattsson (2013) dle
Komise zkoumali dopad investic do optických sítí společností Stokab ve Stockholmu během 20 let
a odhadli přínos na 16 mld. SEK (cca 1,7 mld. EUR). The Analysis Group ve studii z roku 2015
uvedla, že komunity s gigabitovou širokopásmovou konektivitou v USA vykazují HDP na
str. 40/116

obyvatele přibližně o 1,1 % vyšší než 41 podobných komunit s nízkou až žádnou dostupností
gigabitových služeb. Lze proto předpokládat, že budování sítí s velmi vysokou kapacitou může vést
ke zvýšení zaměstnanosti a produktivity a k růstu HDP.
Zkušenosti z Portugalska, Španělska a Francie naznačují, že regulační strategie, která standardně
neukládá povinnost přístupu do nově vybudovaných sítí s velmi vysokou kapacitou, avšak má
podmínku, že jiná opatření v oblasti investic umožní alternativním operátorům „šplhat po žebříku
investic“ směrem k hospodářské soutěži na poli FTTH/B infrastruktury (např. možnost
spoluinvestovat do těchto sítí, přístup k sítím na úrovni před změnou), může vyvolat širší
dostupnost FTTH/B. Pokrytí širokopásmovým internetem v Portugalsku a ve Španělsku se
rozšířilo i mimo velmi hustě osídlené městské oblasti. IDATE předpokládá, že do roku 2020
dosáhne v těchto zemích minimálně 95 %. Společnost Portugal Telecom by mohla do roku 2020
dosáhnout vypnutí metalických sítí (Total Telecom: Portugal Telecom selling off its copper
http://www.totaltele.com/view.aspx?ID=493077).
Přístupy přijaté ve Francii, Španělsku a Portugalsku samozřejmě přinesly v počátečních fázích
implementace regulátorům náklady na mapování infrastruktury a překryvů. Další náklady vznikly
inkumbentovi a všem poskytovatelům služeb elektronických komunikací zapojeným do
společného investování. Tyto administrativní náklady však byly podstatně nižší než přínosy a v čase
klesaly.
Švédská zkušenost je v tomto ohledu také vypovídající, neboť rozšíření NGA bylo podpořeno
zacílením na investiční infrastrukturní modely s delší návratností kapitálu a přilákáním investorů.
Zároveň to bylo v souladu s dalšími iniciativami EU, jako např. s projekty CEF/EFSI snižující
riziko prostřednictvím finančních nástrojů atp.
Sociální a environmentální dopady
Varianta 1 zahrnuje opatření, která mohou podpořit sdílení infrastruktury a společné investice do
sítí, čímž se omezí dopady na životní prostředí a sníží náklady na výstavbu (výkopové práce). Dále
mohou oblastem, které nemusí být dnes pokryty, přinést sociální i hospodářské benefity
z dostupnosti sítí s velmi vysokou kapacitou.
Pokud jde o obecnější otázku sociálních dopadů na koncové uživatele, bude v rámci této varianty
hospodářská soutěž podpořena tím, že alternativní operátoři budou mít realističtější šance na
získání strategické autonomie prostřednictvím společného investování, příp. zaručený přístup k síti
dominantních operátorů bude odpovídat úrovni před upgradem sítě. Koncoví uživatelé by na tom
měli být v této variantě lépe, protože budou mít stejně široký výběr, získají však možnost využívat
výhod kvalitnějšího spojení.
Studie Forzatiho a Mattsona (2012) naznačuje, že dostupnost vysokorychlostního
širokopásmového připojení může zpomalit odliv obyvatelstva z venkovských oblastí a podpořit
zaměstnanost. Konkrétně 10% nárůst podílu obyvatel žijících ve vzdálenosti 353 metrů od optické
sítě odpovídá 0,25% pozitivní změně v počtu obyvatel po třech letech (tj. zvýšení přílivu nebo
snížení odlivu).
Další environmentální přínos může souviset s faktem, že sítě FTTH používají o 20 % méně
elektřiny ve srovnání se sítěmi VDSL2 sloužícími stejnému počtu účastníků.
Výběr varianty:
Efektivnost

V0
V1

Nákladovost

Koherence

Velmi
rychlé
pokrytí

Využití

Univerzál.
dostupnost

Konkurence

Komerční
přístup

0
++

0
++

0
+

0
++/-

0
++
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Náklady/
složitost/
vynutitelnost
0
+

Stabilita

Vnitřní
koherenc
e

Externí
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e

0
-

0
++

0
+

B.

PROBLEMATIKA

HARMONIZOVANÉ ČÁSTI RÁDIOVÉHO SPEKTRA PRO SLUŽBY BEZDRÁTOVÉ
ŠIROKOPÁSMOVÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

Evropský regulační rámec z roku 2002 vznikl v době, kdy mobilní telefonie byla stále ve fázi růstu
(a mobilní data prakticky neznámá) a poskytl členským státům značnou flexibilitu při správě spektra
a postupech přídělu práv, s výhradou obecných zásad stanovených v právních předpisech. Zároveň
byly zřízeny dva orgány na podporu koordinace politik v oblasti spektra: i) rozhodnutím o rádiovém
spektru z roku 2002 (Radio Spectrum Decision) byl zřízen Výbor pro rádiové spektrum (RSC),
který je zodpovědný za technická opatření nezbytná k realizaci širší politiky rádiového spektra, a ii)
Skupina poradců pro rádiové spektrum (Radio Spectrum Policy Group, RSPG) zřízená
rozhodnutím Komise 2002/622/ES jako poradní skupina složená ze zástupců členských států a
Komise. RSPG vydává stanoviska a zprávy o politice rádiového spektra na žádost Komise a v rámci
rozšířené působnosti i Evropského parlamentu nebo Rady.
Revize regulačního rámce elektronických komunikací z roku 2009 přišla s významnými novými
pokyny týkajícími se správy spektra, neboť mobilní komunikace získaly na významu a spektrum
začalo být explicitněji vnímáno jako nezbytný a omezený vstup ovlivňující konkurenci na trhu
služeb elektronických komunikací. Také připravila půdu pro Program politiky rádiového spektra z
roku 2012 (Radio Spectrum Policy Programme, RSPP), který nyní slouží jako plán rozvoje
vnitřního trhu pro širokou škálu bezdrátových technologií a služeb (tj. nejen pro elektronické
komunikace) a zohledňuje jak strategii Evropa 2020, tak Digitální agendu pro Evropu. Na rozdíl
od toho, co se změnilo v ustanoveních o přístupu a čl. 7, však nová ustanovení o správě spektra
neobsahovala opatření pro hodnocení návrhů národních předpisů na úrovni EU, zejména postupů
přidělování práv na využívání spektra.
Následující články Kodexu obsahují nejvýraznější změny v novém regulačním rámci pro oblast
harmonizované části spektra:
−

Články 42, 45 upravující oblast poplatků za práva na užívání rádiového spektra a za práva na
instalování zařízení a povolující nově alternativní využití harmonizovaných částí rádiového
spektra při splnění Kodexem stanovených podmínek;

−

Článek 49 („Doba platnosti práv“) požaduje, aby pokud členské státy povolí užívání rádiového
spektra prostřednictvím přidělení práv na užívání na omezenou dobu, zajistí, aby bylo právo
na užívání uděleno na dobu, jež je přiměřená z hlediska sledovaných cílů Kodexem, přičemž
se řádně zohlední potřeba zajistit hospodářskou soutěž, jakož i zejména účinné a efektivní
užívání rádiového spektra a podpora inovací a efektivních investic, mimo jiné poskytnutím
přiměřené doby na amortizaci investice. Na čl. 49 pak navazuje čl. 50 upravující proces a
podmínky obnovení práv na užívání harmonizovaného rádiového spektra.

Důležité je zdůraznit, že úprava obsažená v Kodexu dopadá na harmonizované části rádiového
spektra. Požadavky Kodexu tak musí být transponovány ve vztahu k této části rádiového spektra,
k ostatním částem spektra pouze, pokud je to nezbytné, případné.
Dále je třeba uvést, že individuálním oprávněním ve smyslu Kodexu je potřeba chápat nikoli
individuální oprávnění podle § 17 ZEK, ale příděl rádiových kmitočtů (§ 22 ZEK). Všeobecným
oprávněním ve smyslu Kodexu je pak individuální oprávnění podle § 17 ZEK. Tj. pokud bude níže
uvedena citace z Kodexu s těmito pojmy, je třeba je vykládat odlišně od ZEK.
Varianty:
Varianta 0 - Zachování současného stavu;
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni;
příp. Varianta 2 – Jiné řešení dle věcného okruhu – bude uvedeno u příslušných ustanovení.
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Tabulka 2: Identifikace nákladů a přínosů:
Spotřebitelé
MSP jako koncoví
uživatelé
Alternativní mobilní
operátoři
Ostatní
spektra

uživatelé

Pozitivní - Kodex přináší koordinovaný přístup k přidělování a využívání spektra v celé EU
včetně sítí 5G (i když v některých členských státech může být příliš pozdě na ovlivnění
procesu přidělování 700 MHz pásma)
Pozitivní - dopady se neliší od dopadů na jiné koncové uživatele. Rychlé vybudování sítí 5G
by vytvořilo příležitost pro inovace a podnikání, což by prospělo právě malým a středním
podnikům.
Nová opatření v Kodexu by mohla dalším podnikům poskytnout více příležitostí k přístupu
ke spektru, které (pokud jde o hlavní pásma) je nyní přístupné pouze velkým společnostem
s finanční silou na nákup výlučných práv.
Kodex poskytuje vyšší úroveň regulační jistoty a konzistentnosti i napříč členskými státy.

Článek 42 Poplatky za práva na užívání rádiového spektra a za práva na instalování zařízení
Kodex stanovuje, že členské státy mohou povolit příslušnému orgánu ukládat poplatky za práva na
užívání rádiového spektra nebo za práva na instalování zařízení na veřejném nebo soukromém
majetku, přes něj nebo pod ním, která se využívají k zajišťování sítí nebo poskytování služeb
elektronických komunikací a přiřazených prostředků, což zajišťuje optimální využití těchto zdrojů.
Členské státy zajistí, aby takové poplatky byly objektivně odůvodněné, transparentní,
nediskriminační a přiměřené z hlediska jejich zamýšleného účelu, a vezmou v úvahu obecné cíle
této směrnice. Poplatky za práva na užívání rádiového spektra by měly být dle Kodexu stanoveny
na úrovni zajišťující účinné přidělování a užívání rádiového spektra, a to mimo jiné i tím, že a)
rezervní cena bude stanovena jakožto minimální poplatky za práva na užívání rádiového spektra
na základě zohlednění hodnoty těchto práv v případě jejich využití k alternativním účelům; b) jejich
výše zohlední náklady související s podmínkami, jimiž jsou tato práva podmíněna, a c) v nejvyšší
možné míře budou uplatněny způsoby plateb, které přímo navazují na dostupnost rádiového
spektra k užívání.
Výše uvedený článek se dotýká dvou aspektů, které je třeba striktně oddělit: jednak vyvolávací ceny
(čl. 42, odst. 2 a)) a jednak poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Co se týče druhého, § 24
ZEK, Poplatky za využívání rádiových kmitočtů, již nyní stanovuje, že držitel oprávnění k
využívání rádiových kmitočtů je povinen platit za využívání rádiových kmitočtů roční poplatky.
Výše poplatků je určována nařízením vlády a je odstupňována dle způsobu a využívané šířky
kmitočtového pásma, parametrů rádiového zařízení a jiných parametrů relevantních pro příslušnou
službu. Doplnit do ZEK je třeba ustanovení požadující, aby vyvolávací (v Kodexu rezervní) cena
byla stanovena na úrovni ekonomické hodnoty příslušných kmitočtů při jejich alternativním využití.
Současně je třeba transponovat písm. c), které zřejmě umožnuje tuto cenu např. postupně splácet
a stanovit další možné způsoby plateb (úhrady).
Kmitočty, které využívají mobilní sítě, se udělují ve výběrových řízeních. ČTÚ v posledních letech
volí systém aukce, tj. ČTÚ připraví aukci, do níž dá sadu kmitočtů, a na konci procesu přidělí sadu
kmitočtů vítězům, kteří zaplatí vysoutěženou cenu. Co se týče vyvolávací ceny, ZEK detailněji
způsob její stanovení neupravuje. Stanovuje pouze, že je-li počet práv k využívání rádiových
kmitočtů plánem využití rádiového spektra omezen, vyhlásí ČTÚ výběrové řízení za účelem udělení
práv k využívání rádiových kmitočtů a stanoví, zda budou žádosti o udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů hodnoceny podle kritérií uvedených dále v ZEK, nebo zda budou jediným
kritériem hodnocení žádostí výsledky aukce. Před vyhlášením výběrového řízení ČTÚ zkonzultuje
podmínky účasti, kritéria a způsob hodnocení žádostí a podmínky výběrového řízení. Podmínky
účasti mohou zahrnovat zejména finanční, technické a odborné předpoklady podnikatele pro
využívání přidělených rádiových kmitočtů.
Kmitočty se přidělují na dobu typicky 15 let a vedle jednorázového poplatku se, jak bylo uvedeno
výše, platí roční poplatky za jejich využívání dle toho, v jakém rozsahu se využívají. Tyto poplatky
jsou stanoveny nařízením vlády a formule, na jejímž základě se platba vypočítává, reflektuje právě
šíři využívaného spektra. Dle sektorových hráčů jsou poplatky poměrně vysoké. Podle nařízení
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vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání radiových
kmitočtů a čísel, byly v průběhu roku 2018 vybrány poplatky za využívání rádiových kmitočtů ve
výši 1 159,2 miliónů Kč. Doposud se prošlo několika etapami snižování těchto poplatků za
využívání, neboť kmitočtů je třeba stále více a sítě musí být robustnější. Proto je potřeba, aby měly
větší kapacitu pro stále větší objemy dat, co jimi protékají. Pokud by poplatky neklesaly, operátoři
by platili celkově čím dál tím více, přičemž ze strany koncových uživatelů je naopak tlak na
snižování cen. Poslední snižování se odehrálo v září 201814. Dle sektorových hráčů by však mělo
dojít k redukci ještě u kmitočtů pod 1 GHz. Dle požadavků Kodexu musí poplatky za využívání
rádiového spektra (vč. jejich výše) respektovat jejich regulační funkci a skutečnost, že se jedná o
omezený zdroj s nutným zajištěním jeho optimálního využití. Požadavky Kodexu jsou tak
v souladu se současným stavem. Transpozice Kodexu tak změnu výše poplatků za využívání
rádiových kmitočtů nevyžaduje. Navíc protože výše těchto poplatků je stanovována nařízením
vlády, musí případné dopady zhodnotit příslušné hodnocení dopadů ke změně tohoto nařízení a
není tak předmětem této RIA.
Co se týče vyvolávací ceny, může být v ustanovení Kodexu mírně problematické slovní spojení
„alternativní způsoby využití spektra“ (viz podtržené v citaci Kodexu výše). K objasnění příliš
nepomáhají ani články preambule: čl. 101/ Poplatky uložené podnikům v souvislosti s právy na
užívání rádiového spektra mohou ovlivnit rozhodnutí o tom, zda o taková práva usilovat a zdroje
rádiového spektra využít. V zájmu zajištění optimálního využití rádiového spektra by proto měly
členské státy vyvolávací ceny stanovit způsobem, který povede k efektivnímu přidělování práv, bez
ohledu na použitý typ výběrového řízení. Členské státy by mohly vzít v potaz také možné náklady
spojené s plněním podmínek oprávnění uložených na podporu cílů politiky. Přitom by se měla
rovněž zohlednit situace v oblasti hospodářské soutěže na dotčeném trhu, včetně možných
alternativních způsobů využití zdrojů.
Na věc lze nahlížet dvěma způsoby: alternativní způsob využití spektra v rovině hypotetické (jiné
využití harmonizované části spektra, pokud by nebyl určen přesný účel využití) či v rovině reálné –
tj. vzít v úvahu případy, kdy jsou následně harmonizované části rádiového spektra sdíleny např. se
složkami ozbrojených sil ČR, což je další aspekt, který může ovlivňovat počáteční cenu, neboť se
rozšiřují možnosti využití. V kontextu čl. 45, odst. 3, který nově povoluje alternativní užívání celého
harmonizovaného pásma nebo jeho části, lze jako alternativní způsob chápat spíše využívání jiné
než harmonizované. Čl. 45, odst. 3 (možnost povolení alternativního užívání harmonizovaného
spektra a podmínky, za nichž lze k tomuto kroku přistoupit – tj. zjištění nedostatečné tržní
poptávky, neztížená dostupnost nebo užívání takového pásma v jiných členských státech,
zohlednění dlouhodobé dostupnosti nebo užívání takového pásma v Unii a úspory z rozsahu pro
vybavení vyplývající z užívání harmonizovaného rádiového spektra v Unii – či požadavek na
pravidelný přezkum alternativního užívání) je též potřeba do ZEK transponovat, nejlépe v
odpovídajícím znění Kodexu. Možnost alternativního využívání rádiového spektra by měl ČTÚ
stanovit v plánu využití rádiového spektra.
Negativní dopad výše uvedených změn by dle konzultovaných stran neměl být významný, pokud
rezervní cena se rovná ceně vyvolávací. Administrativní zátěž na straně regulátora se bude odvíjet
od délky cyklu pro případný přezkum alternativního využívání. Přínosem má být efektivnější

Vláda v červnu 2018 schválila nové znění nařízení 154/2005 Sb., které stanovuje, kolik operátoři státu za využívání frekvencí
platí. Změna se netýkala jen velkých mobilních operátorů, ale také menších firem, které využívají bezdrátové přenosy. Nové nařízení
změnilo mechanismus pro výpočet výše ročního poplatku a u mobilních sítí stanovilo nový koeficient pro kmitočtový úsek do 2,2
GHz. Dle odhadů v důvodové zprávě měli operátoři oproti současnému stavu na poplatcích ušetřit desítky milionů korun: „Celkový
předpokládaný dopad (v závislosti na konečném termínu účinnosti) na ročním objemu vybraných poplatků za využívání rádiových
kmitočtů, a tedy příjem státního rozpočtu, lze předpokládat na úrovni mínus 145 milionů Kč.“ Materiál dále předpokládal, že by se
výběr poplatků měl do dvou až tří let vrátit nad tehdejší úroveň výběru, protože operátoři s tím, jak rostou nároky na objem
přenášených dat, využívají větší rozsah spektra. „Další aukce kmitočtů (pásmo 700 MHz a pásmo 3,4 GHz) by měly podle odhadů
představovat na výnosech z udělení přídělů rádiových kmitočtů min. 8 miliard Kč,“ konstatovala dále zpráva. Zdroj: 06/2018 Vláda schválila snížení poplatků za využívání kmitočtů, operátoři ušetří desítky milionů, dostupné z
https://www.lupa.cz/aktuality/vlada-schvalila-snizeni-poplatku-za-vyuzivani-kmitoctu-operatori-usetri-desitky-milionu/
14
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využívání harmonizovaných částí rádiového spektra.
Článek 49 - Doba platnosti práv
Nejdůležitějším ustanovením Kodexu v tomto věcném okruhu je úprava doby platnosti práv na
užívání rádiového spektra. I z tohoto důvodu zde uvádíme přesnou citaci z Kodexu příslušných
částí:
„1. Pokud členské státy povolí užívání rádiového spektra prostřednictvím individuálních práv na
užívání na omezenou dobu, zajistí, aby bylo právo na užívání uděleno na dobu, jež je přiměřená z
hlediska sledovaných cílů …, přičemž se řádně zohlední potřeba zajistit hospodářskou soutěž, jakož
i zejména účinné a efektivní užívání rádiového spektra a podporovat inovace a efektivní investice,
mimo jiné poskytnutím přiměřené doby na amortizaci investice.
2. Pokud členské státy udělují individuální práva na užívání rádiového spektra, pro něž byly
stanoveny harmonizované podmínky technickými prováděcími opatřeními v souladu s
rozhodnutím č. 676/2002/ES s cílem umožnit jeho využívání pro služby bezdrátové
širokopásmové elektronické komunikace (dále jen „bezdrátové širokopásmové služby“), na
omezenou dobu, zajistí pro držitele práv předvídatelnost regulace na alespoň na 20 let s ohledem
na podmínky investování do infrastruktury, jež je závislá na využívání takového rádiového spektra,
a to při zohlednění požadavků uvedených v odstavci 1 tohoto článku. ...
Členské státy za tímto účelem zajistí, aby byla uvedená práva platná po dobu alespoň 15 let a aby v
případě potřeby v zájmu souladu s prvním pododstavcem zahrnovala možnost přiměřeného
prodloužení této doby v souladu s podmínkami stanovenými v tomto odstavci.
Členské státy zpřístupní obecná kritéria pro prodloužení doby trvání práv na užívání
transparentním způsobem všem zainteresovaným stranám ještě před udělením práv na užívání…
Tato obecná kritéria se vztahují k: a) potřebě zajistit účinné a efektivní užívání dotyčného rádiového
spektra, cílům … (zavádění pokrytí svého vnitrostátního území a obyvatelstva bezdrátovým širokopásmovým
připojením vysoké kvality a rychlosti, usnadnění rychlého rozvoje nových bezdrátových komunikačních technologií a
aplikací v Unii) nebo k potřebě plnit cíle obecného zájmu týkající se zajištění bezpečnosti života,
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo obrany; nebo b) potřebě zajistit nenarušenou
hospodářskou soutěž.
Nejpozději dva roky před uplynutím původní doby platnosti individuálního práva na užívání
provede příslušný orgán objektivní a do budoucna zaměřené posouzení obecných kritérií
stanovených pro prodloužení platnosti uvedeného práva na užívání ... Pokud příslušný orgán
nezahájil kontrolní akci pro nedodržení podmínek práv na užívání…, platnost práva na užívání
prodlouží, ledaže usoudí, že by toto prodloužení nebylo v souladu s obecnými kritérii.
Na základě uvedeného posouzení oznámí příslušný orgán držiteli práva, zda platnost jeho práva na
užívání bude prodloužena.
Pokud platnost prodloužena nebude, příslušný orgán uplatní článek 48 (Udělení individuálních práv na
užívání rádiového spektra) pro udělení práv na užívání daného konkrétního pásma rádiového spektra.
Veškerá opatření podle tohoto odstavce musí být přiměřená, nediskriminační, transparentní a
odůvodněná.“
Článek 49 dále uvádí, že zainteresované strany mají příležitost vznést připomínky ke každému
navrhovanému opatření podle tohoto odstavce po dobu alespoň tří měsíců.
Členské státy se mohou odchýlit od výše uvedeného, je-li to řádně odůvodněné v případě a)
omezených zeměpisných oblastí, ve kterých je přístup k vysokorychlostním sítím velmi
nedostatečný nebo neexistující; b) konkrétních krátkodobých projektů; c) experimentálního
využívání; d) využití rádiového spektra, které se může uplatnit zároveň s bezdrátovými
širokopásmovými službami; nebo e) alternativního užívání rádiového spektra. V neposlední řadě
mohou členské státy upravit dobu platnosti práv na užívání, aby zajistily, že doba platnosti práv v
jednom nebo několika pásmech skončí současně.
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Dle současného ZEK je v případě, že je v daném kmitočtovém pásmu udělen příděl rádiových
kmitočtů (kmitočty se přidělují na dobu typicky 15 let), ČTÚ povinen provést přezkum ve lhůtě 18
měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu. V tomto přezkumu ČTÚ posuzuje zejména nutnost
zachování omezení počtu práv, účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů dosavadním
držitelem přídělu, technické podmínky dalšího využívání rádiových kmitočtů, zájem dosavadního
držitele přídělu o předmětné rádiové kmitočty či fungování hospodářské soutěže v oblasti
elektronických komunikací.
V případě, že na základě výsledků přezkumu má ČTÚ za to, že je třeba i nadále zachovat omezení
počtu práv, zajistí ocenění dotčeného přídělu rádiových kmitočtů na základě znaleckého posudku,
a to nejpozději 12 měsíců před koncem platnosti tohoto přídělu. Po konzultaci s dotčenými
subjekty, která zahrne výsledky přezkumu a ocenění přídělu, ČTÚ vyzve dotčeného držitele přídělu
k podání žádosti o udělení nového přídělu podle závěrů přezkumu. Tuto výzvu ČTÚ učiní
nejpozději 6 měsíců před skončením doby platnosti přídělu. O žádosti pak ČTÚ rozhodne bez
výběrového řízení. V případě, že držitel přídělu nepodá žádost o udělení nového přídělu ve lhůtě
stanovené ČTÚ, která nesmí být kratší než 1 měsíc, nebo žádost neodpovídá závěrům přezkumu,
vyhlásí ČTÚ výběrové řízení.
Na tento současný proces je třeba se v rámci transpozice podívat optikou požadavků Kodexu.
Kodex dle výše uvedeného požaduje zajistit:
i) pro držitele práv předvídatelnost regulace na alespoň na 20 let s ohledem na podmínky investování do
infrastruktury;
ii) aby byla uvedená práva platná po dobu alespoň 15 let a aby v případě potřeby v zájmu souladu s prvním
pododstavcem zahrnovala možnost přiměřeného prodloužení této doby.
Pracovat tak lze s různými kombinacemi variant. Na základě provedených konzultací (viz kap.
Konzultace) zde zhodnotíme dvě nejrelevantnější:
V1a – režim 15 + 5, tj. příděl na 15 let plus opce na 5 let při splnění podmínek stanovených
Kodexem (je třeba zohlednit skutečnost, že dnešní ZEK v § 20, odst. 4 uvádí jiné důvody pro
neprodloužení platnosti přídělu);
V1b – režim 20 + 0, tj. příděl na 20 let bez opce (je konformní s body i) i ii)).
Ve variantě V1a bude příděl na základě výhry v aukci udělen na 15 let a následně prodloužen o
dalších 5 let, pokud budou splněny podmínky, které budou stanoveny zákonem. V tomto případě
je zde riziko nesprávného nastavení zákonných podmínek, které musí být pro udělení opce splněny.
Kodex uvádí jako podmínku, že příslušný orgán nezahájil kontrolní akci pro nedodržení podmínek práv na
užívání podle článku 30. Pokud by se tento krok přepsal do ZEK jako zahájení správního řízení (které
ještě neznamená, že byl skutečně spáchán přestupek), mohlo by zde vzniknout riziko účelového
zneužití tohoto institutu. Pokud by se jednalo o ukončení řízení, příp. nabytí právní moci nového
rozhodnutí o dodržování podmínek práv na užívání rádiového spektra (dle Kodexu se jedná o
podmínky zajišťující optimální, nejúčinnější a nejefektivnější užívání rádiového spektra, včetně
požadované úrovně užívání a možnosti splnit tento požadavek prostřednictvím obchodování nebo
pronájmu, podmínky upřesňující veškeré použitelné parametry, včetně lhůty pro výkon práv na
užívání, atp.), je zde na druhou stranu riziko vzniku časových prodlev (přezkum v rámci rozkladu
může trvat i rok/dva roky, navíc pravomocné rozhodnutí může být ještě napadeno v rámci
správního soudnictví), během nichž by bylo třeba minimálně zavést nějaký přechodový režim.
Je zřejmé, že opční režim na 5 let byl v Kodexu zaveden jako kontrolní pojistka. Při vyhodnocování
této varianty je tak třeba porovnat náklady plynoucí z případné právní nejistoty při zohlednění již
existujících pojistek a kontrolních mechanizmů v ZEK (je třeba plnit podmínky přídělu, tj. využívat
přidělené kmitočty, sankce stanoveny % z obratu, je zde možnost odnětí individuálního oprávnění,
přídělu při nesplnění pokrytí, pokud není velkoobchodní nabídka pro virtuální operátory atp.)
s hodnotou této kontrolní pojistky. Na druhou stranu je třeba do hodnocení zahrnout i úvahu o
případných přínosech této varianty pro subjekt držící práva na užívání plynoucích ze snížení
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nejistoty při rozdělení plateb na dvě částky (na počátku 1. a 16. roku užívání přídělu) namísto jedné
částky na počátku 1 roku za celých 20 let užívání přídělu.
Dle V1b bude udělen příděl napevno na 20 let. Tento způsob implementace je v porovnání
s variantou V1a transparentnější a předvídatelnější, tj. přináší vyšší právní jistotu. Na druhou stranu
tato varianta nepočítá se stěžejním požadavkem na řádnou správu spektra, a to zajištění účelného
využívání rádiových kmitočtů.
Na varianty V1a a V1b je pak dle současného ZEK a čl. 50 Kodexu (Obnovení individuálních práv
na užívání harmonizovaného rádiového spektra) možné/nutné navázat případnou obnovou práv
v podvariantě:
−
−
−

P1 – zachování institutu obnovy práv dle § 20, odst. 4 – 6 ZEK na dobu x let za příslušnou
cenu dle znaleckého posudku;
P2 – zrušení institutu obnovy práv dle ZEK;
(příp. P0, kdy 5 let opce dle Kodexu bude zároveň obnovou práv dle ZEK (odpovídá věcně
současnému stavu, pouze obnova by musela být minimálně na 5 let)).

Dostáváme se pak do režimů
−
−
−

pro P1 15 + 5 + x nebo 20 + 0 + x;
pro P2 15 + 5 + 0 nebo 20 + 0 + 0;
(pro P0 15 + x (tj. x odpovídá minimálně 5 rokům v této variantě), zde je však vyšší riziko, že
nebude v souladu s obsahem Kodexu);

kde x je počet let obnovy dle znaleckého posudku a za podmínek stanovených současným ZEK.
Režim 15 + 5 + x (tj. automatické prodloužení o 5 let dle opce v Kodexu a následně obnova na x
let dle P1 výše za podmínek, které dnes uvádí ZEK v § 20, odst. 4) se může zdát administrativně
náročný, neboť v něm bude docházet k duplicitnímu přezkumu (2 roky před skončením platnosti
práv (ve 13. roce) a 18 měsíců před 20. rokem (v 18,5 roce)). Technologický vývoj v této oblasti je
však tak rychlý, že v průběhu 5 let může dojít k výrazným změnám. Dále pak společně s režimem
15 + x nejvíce vyhovuje požadavkům na řádnou správu spektra, a to zajištění účelného využívání
rádiových kmitočtů.
Výhody varianty 15 + 5 oproti variantě 20 + 0

Nevýhody varianty 15 + 5 oproti variantě 20 + 0

V souladu s úvahou: poté, co se investorovi
minimálně vrátí náklady po 15 letech, dojde
k přezkumu, zda používá spektrum v souladu
s podmínkami přídělu (které zná již v době aukce a
které mohou dotčené subjekty připomínkovat);
pokud se chová řádně, má na opci zákonný nárok,
pokud se nechová dle zákonných podmínek, dostal
minimálně zpět to, co investoval, a dotčené kmitočty
budou přiděleny jiným, které je budou využívat
efektivněji;

Nedostatečná motivace k budování sítí, pokud by
doba platnosti práv neodpovídala době návratnosti
investic; nicméně studie Accenture týkající se investic
do sítí čtvrté generace 2014 uvádí: „Naše studie
ukázala, že návratnost investic do sítí čtvrté generace
na českém trhu se protáhne v průměru na devět let.“
(Zdroj: https://archiv.ihned.cz/c1-62942610-vyplatise-ceskym-operatorum-investice-do-lte); návratnost
investic do sítí 5G bude sice delší, nicméně 15 let
s opcí na 5 let by mělo dostačovat - v případě plnění
podmínek přídělu bude moci investor s 5letou opcí
počítat.

Kontrolní pojistka nad efektivním využíváním
rádiového spektra
Rozložení rizika v čase z pohledu držitele práv –
k platbě dochází ve 2 částkách

Pozn.: Za předpokladu obnovy
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Dle sektorových hráčů může dopad konkrétního nastavení výše uvedených ustanovení dosáhnout
řádu několika miliard Kč15. Tento odhad počítá s tím, že během 15 + 5 = 20 let vznikne nějaký
problém spojený s ne zcela bezvadným zněním zákona. V opačném případě by pro řádně se
chovající subjekt měly být varianty 15+5 a 20 téměř indiferentní. Rozdíl by měl spočívat pouze
v administrativní náročnosti obou variant, která by měla být vyvážena právě hodnotou kontrolní
pojistky popsané výše. V případě varianty 15 + 5 zde bude zajištěna právní jistota na 15 let. Pokud
subjekt nebude porušovat podmínky, bude mít zákonný nárok na 5letou opci. Pokud podmínky
porušovat bude, pak bude sankcionován, v nejhorším případě mu bude příděl odejmut, v obou
variantách. Benefit varianty 15 + 5 dále tkví pro operátora v tom, že částku za příděl nebude muset
zaplatit v jedné částce a bude moci pracovat pouze s rizikem v rámci následujících 15, ne 20 let.
Výše uvedené platí při stanovení jasných a transparentních podmínek pro uplatnění nároku na opci
držitelem práv. V tomto případě pak varianta 15 + 5 vychází lépe. S rostoucí pravděpodobností
možných problémů v souvislosti s přezkumem, případnými soudními spory apod. se pak zvyšuje
výhodnost varianty 20 + 0. Oba režimy je pak také třeba vnímat v kontextu obnovy, ke které by
dle ZEK i Kodexu mělo, za podmínek jimi stanovených, po konci platnosti práv na využívání
rádiových kmitočtů potenciálně dojít.
Při předpokladu správného a transparentního nastavení procesu přezkumu tak doporučujeme
variantu 15 + 5 + x. Tato varianta je střední cestou mezi dvěma protipólnými přístupy v některých
členských státech EU – tj. práva jsou udělována na dobu neomezenou, avšak za přísnějších
podmínek a s jednodušším odnímáním přídělů, či jsou udělována na dobu krátkou bez zásadnějších
podmínek, kdy v případě špatného chování operátora mu práva již dále udělena nejsou.
Celkové ekonomické dopady věcného okruhu
Předpokládá se, že díky transpozici Kodexu stoupnou administrativní náklady ČTÚ. Tyto náklady
jsou již součástí odhadu 3 FTE uvedených v kapitole A. REGULACE PŘÍSTUPU A
PROPOJENÍ.
Na druhou stranu transpozice Kodexu do ZEK by mohla mít několik pozitivních dopadů. Za prvé
delší doba platnosti práv (namísto 15 + x varianta 15 + 5 + x) zvýší stabilitu a jistotu investičního
prostředí, jakož i podmínek pro inovace či pro rozvoj sekundárních trhů. Přidělení práv k využívání
rádiových kmitočtů je jednorázovým úkonem fixujícím podmínky na několik let dopředu. Změny
v dopravních požadavcích, vývoj potenciálních aplikací, uživatelských preferencí a dostupných
technologií v čase pak mohou vést k neefektivnímu využívání spektra. Sekundární trh v oblasti
spektra může zvýšit flexibilitu a dynamiku využívání zdrojů při přizpůsobování se těmto změnám
v časovém a geografickém měřítku (viz např. možnost převodu či pronájmu práv na užívání
rádiového spektra, kterou Kodex obsahuje nově, ZEK již tyto kroky povoluje).
Obecně větší konzistence v postupech přidělování spektra napříč členskými státy EU dle Komise
zajistí vedoucí postavení Evropy v synchronizovaném zavádění sítí 5G a přeshraničních 5G služeb,
které jsou podporovány předními poskytovateli služeb elektronických komunikací, dodavateli IT a
dalšími dotčenými stranami ze sektoru v Manifestu pro včasné nasazení sítí 5G v Evropě (The
Manifesto for a timely deployment of 5G in Europe). Odhaduje se, že vybudování sítí 5G přinese 146,5
miliard EUR ročně. 95,9 mld. EUR vytvoří čtyři vertikální sektory, tj. automobilový průmysl,
zdravotnictví, doprava a veřejné služby. (Za ČR bohužel obdobná data nejsou k dispozici. Pokud

Případné dopady lze dle sektorových hráčů velmi hrubě ilustrovat např. na výsledku aukce v roce 2013. Příděl byl též na 15 let,
aukce se účastnilo 5 subjektů, z nichž dva poté odstoupili; dražilo se 30 MHz a bylo zřejmé, že každý z uchazečů bude cílit na 10
MHz, tj. ještě zbývalo 10 MHz a účastníci dražby se tak neměli v podstatě motivaci přebíjet. V pásmu 800 MHz získal T-Mobile
aukční bloky A1 a A2 za souhrnnou cenu 2,231 mld. Kč, Telefónica získala 2 aukční bloky v kategorii A2 za cenu 2,386 mld. Kč.
Vodafone získal aukční blok A3 za 2,664 mld. Kč, který byl původně vyhrazen pro nové hráče, ale po jejich nezájmu jej ČTÚ uvolnil
stávajícím
operátorům.
(https://www.mobilmania.cz/clanky/aukce-skoncila-nove-operatory-do-cr-neprinese/sc-3-a1325407/default.aspx). V momentě, kdy se budou dražit příděly v pásmu 700MHz a půjde např. jen o 20 MHz, kdy každý
z účastníků bude chtít 10MHz, může být cena vyšší (viz aktuální vývoj aukce v Německu).
15
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bychom velmi zjednodušeně tato čísla zvážili podílem HDP ČR na ekonomice EU28, hovořili
bychom o 1,9 mld. EUR, resp. 1,3 mld. EUR.)
Tabulka 3: Přínosy vertikálních sektorů
Automobilový
Zdravotnictví
Doprava
Utility
Celkem
(mil. EUR)
(mil. EUR)
(mil. EUR)
(mil. EUR)
(mil. EUR)
Strategické
25 800
1 100
5 100
775
32 770
Provozní
1 800
4 150
3 200
2 700
11 850
Spotřebitelům
20 900
207
3 000
24 110
Třetím stranám
27 100
72
27 170
Celkem
75 600
5 530
8 300
6 470
95 900
Zdroj: Study on the Identification and quantification of key socio-economic data for 5G in Europe SMART 2014/008

Jedním z klíčových přínosů (10,5 mld. EUR) pro venkovské oblasti bude schopnost sítí 5G pomoci
překonat digitální propast a obtíže při poskytování širokopásmového připojení ve venkovských
oblastech. Předpokládá se, že 63 % z celkových vertikálních a environmentálních přínosů ve výši
146,5 mld. EUR ročně v roce 2025 vznikne podnikům a 37 % spotřebitelům.
Sociální a environmentální dopady
Co se týče Varianty 0, je třeba environmentální a sociální dopady vyjádřit jako potenciální náklady
příležitosti ve srovnání s ideálním scénářem rychlého a úspěšného nasazení 5G, jak je odhadováno
ve studii SMART 2014/0008. Ve Variantě 1 se 5G v Unii zavádí komplexně a rychle, což by
znamenalo, že všechny sociální a environmentální přínosy by se uskutečnily od roku 2025, jak je
uvedeno ve studii zmíněné výše. To by vedlo k celkovému vyčíslitelnému dopadu 60 mld. EUR
ročně od roku 2025. (Dle podílu ČR na HDP EU 28 0,8 mld. EUR.)
Výběr varianty:
Efektivnost

V0
V1

C.

Nákladovost

Koherence

Velmi
rychlé
pokrytí

Využití

Univerzál.
dostupnost

Konkurence

Komerční
přístup

0
++

0
++

0
+

0
++

0
++

Náklady/
složitost/
vynutitelnost
0
+

Vnitřní
koherence

Externí
koherence

0
+

0
+

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA (US)

Cílem univerzální služby je v současné době vytvořit určitou záchrannou síť, která umožní, aby
znevýhodněné osoby a obyvatelé ve vzdálenějších oblastech měli přístup k základním službám
elektronických komunikací. Ustanovení o univerzální službě se tak týkají konektivity a služeb, jakož
i cenové dostupnosti a dostupnosti pro nějakým způsobem znevýhodněné uživatele.
Řešení problému identifikovaného na evropské úrovni, které je obsažené v Kodexu
Při zachování původní evropské právní úpravy by situace zůstala nezměněna. Členské státy by
pravděpodobně ve stále větší míře uplatňovaly rozdílné přístupy k US. Konzistence a koherence
režimu US by se napříč členskými státy snížila bez společného přístupu k zahrnutí
širokopásmového připojení do US. Náklady na US v členských státech by pravděpodobně zůstaly
stejné v závislosti na různých národních přístupech.
Varianta přijetí Kodexu ve znění, v jakém byl schválen všemi příslušnými institucemi, do US
zahrnuje požadavek na cenovou dostupnost hlasových komunikačních služeb a nově i přiměřeného
širokopásmového přístupu k internetu. Členské státy by dle Kodexu měly mít možnost zachovat si
původní obsah univerzální služby v rámci svých národních povinností, na úrovni EU již toto
nebude vyžadováno. Širokopásmové připojení na úrovni EU bude definováno odkazem na funkční
připojení k internetu umožňující využívání minimálního seznamu on-line služeb (prohlížení
internetu, eGovernment, VoIP atd.). Cenová dostupnost služeb by byla měla být zajištěna
str. 49/116

především v pevném bodě. Cenová dostupnost v mobilních sítích jako součást US bude na diskreci
jednotlivých členských států.
Opatření o cenové dostupnosti by mohlo být naplňováno formou speciálních tarifů, přímou
podporou spotřebitelů nebo kombinací obou nástrojů.
Ve veřejné konzultaci velká část operátorů uvedla, že přezkum regulačního rámce by měl být
příležitostí k revizi US nebo úplnému přehodnocení, neboť mnozí se domnívali, že se již stal
zastaralým.
Důsledky pro českou právní úpravu
Co se týče problematiky US, přináší Kodex určitá zpřesnění, nicméně základní koncept je
zachován. Tento koncept by tak měl zůstat zachován i v rámci transpozice. Co je potřeba řešit je
modernizace vymezení dílčích služeb a zároveň okruhu osob, které je potřeba pokrýt v kontextu
Kodexu. Vyřešit se musí i problematika osob s nízkými příjmy.
ČTÚ je dle současného ZEK oprávněn v rámci univerzální služby uložit podnikatelům povinnost
poskytovat následující dílčí služby:
a)

připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti,

b) přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě,
c)

pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům,

d) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby,
dostupnou pro koncové uživatele,
e)

služby veřejných telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků
umožňujících přístup k veřejně dostupné telefonní službě,

f)

přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě
o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají
ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních
koncových zařízení, nebo

g)

doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b), kterými jsou:
1. postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,
2. bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových textových nebo
multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky proveditelné, přístupu k podobným službám
se zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy čísel pro účastníka,
3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,
4. poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových
plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné, a
5. kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby,
včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně
zvýšeného využívání této služby.

Dále se v rámci univerzální služby ukládá povinnost tzv. zvláštních cen, která umožňuje osobám
se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů
poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly
využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu. (Zdroj: web ČTÚ)
ČTÚ svůj záměr uložit nebo zrušit povinnost poskytovat US nejprve konzultuje s dotčenými
subjekty. Po vyhodnocení výsledků konzultace ČTÚ povinnost poskytovat dílčí službu neuloží,
zjistí-li, že poskytování dotčené služby na celém území státu nebo na jeho části je zajištěno za
podmínek srovnatelných s požadavky na zajištění univerzální služby, aniž by bylo nutné povinnosti
uložit. V opačném případě vyhlásí výběrové řízení. Nepodá-li žádný podnikatel přihlášku do
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výběrového řízení nebo nebude-li vybrán žádný subjekt pro nesplnění podmínek účasti nebo pro
nevyhovění kritériím hodnocení žádostí, ČTÚ uloží rozhodnutím povinnost poskytovat
univerzální službu podniku s významnou tržní silou nebo, neexistuje-li na relevantním trhu podnik
s významnou tržní silou, uloží tuto povinnost subjektu, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení
žádostí.
ČTÚ vypočítává čisté náklady na poskytování US postupem stanoveným v ZEK. Byl-li
poskytovatel US vybrán ve výběrovém řízení, vychází ČTÚ z výpočtu čistých nákladů na
poskytování US navrženého poskytovatelem v přihlášce do výběrového řízení. Čistými náklady se
rozumí náklady, které se vypočítají jako rozdíl mezi efektivně a účelně vynaloženými náklady
podnikatele s povinností poskytovat univerzální službu a efektivně a účelně vynaloženými náklady
podnikatele bez povinnosti poskytovat univerzální službu, včetně přiměřené míry návratnosti
investic a se zohledněním nákladů, kterým by se podnikatel vyhnul, kdyby neměl povinnost
poskytovat univerzální službu, a se zohledněním tržních výhod, které vznikly podnikateli při
poskytování univerzální služby.
Do roku 2010 byla univerzální služba financována ze dvou zdrojů, a to ze státního rozpočtu a z
Účtu univerzální služby. Tento účet nebyl součástí státního rozpočtu. Příjmy tohoto účtu byly
platby sektorových podnikatelů, kteří v daném zúčtovacím období poskytovali přístup k veřejně
dostupné síti elektronických komunikací, veřejně dostupnou telefonní službu, službu pronájmu
okruhů, službu k internetu nebo jinou veřejně dostupnou datovou službu. Od roku 2010 je
univerzální služba hrazena pouze ze státního rozpočtu.
V průběhu roku 2018 byly některé dílčí služby univerzální služby poskytovány povinně na základě
rozhodnutí ČTÚ. V případě dílčích služeb, které jsou poskytovány v dostatečné kvalitě a rozsahu
na komerčním základě, ČTÚ povinnost rozhodnutím neuložil. Výroční zpráva ČTÚ 2018 uvádí
následující údaje:
Dílčí služby univerzální služby - Služby povinně poskytované v rámci univerzální služby
−

−

−

Veřejné telefonní automaty (VTA) - Povinnost poskytovat dílčí službu veřejných
telefonních automatů nebo jiných obdobných technických prostředků umožňujících přístup k
veřejně dostupné telefonní službě (dále jen „VTA“) (§ 38 odst. 2 písm. e) ZEK) byla na základě
výsledků výběrového řízení uložena společnosti O2 s účinností od 1. ledna 2018 do 31.
prosince 2020. Součástí rozhodnutí je příloha obsahující seznam veřejných telefonních
automatů zařazených do univerzální služby na rok 2018. V zájmu zajištění hospodárnosti
poskytované dílčí služby ČTÚ stanovil přesný rozsah poskytování služby za užití hustotních
kritérií a na základě klesající míry využití tak, že nadále pokračuje postupné snižování počtu
VTA provozovaných v rámci univerzální služby. Dne 4. září 2018 vydal ČTÚ změnu
rozhodnutí, která v příloze stanovila konkrétní VTA poskytované v rámci univerzální služby
od 1. ledna 2019.
Přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě - Povinnost
poskytovat službu přístupu zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě,
k informační službě o telefonních číslech a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem,
který využívají ostatní koncoví uživatelé, zejména prostřednictvím speciálně vybavených
telekomunikačních koncových zařízení (§ 38 odst. 2 písm. f) ZEK) byla na základě výsledků
výběrového řízení uložena společnosti O2 s účinností od 16. července 2018 do 16. července
2021.
Zvláštní ceny nebo cenové plány - Povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními
potřebami v souladu s § 44 a 45 ZEK výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových
plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup
a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (§ 38 odst. 3 ZEK) byla v
roce 2018 poskytována společností O2 na základě rozhodnutí vydaného dne 7. června 2017.
Povinnost poskytovat tuto povinnost je uložena do 4. července 2020.
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Dílčí služby univerzální služby poskytované na komerčním základě
−

připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti (§ 38 odst. 2 písm. a) ZEK),

−

přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě (§ 38 odst. 2 písm. b) ZEK),

−

pravidelné vydávání účastnických seznamů a přístup koncových uživatelů k těmto seznamům
(§ 38 odst. 2 písm. c) ZEK),

−

informační služba o telefonních číslech účastníků veřejně dostupné telefonní služby, dostupná
pro koncové uživatele (§ 38 odst. 2 písm. d) ZEK),

−

doplňkové služby ke službám uvedeným v písmenech a) a b) ZEK (§ 38 odst. 2 písm. g) ZEK),
kterými jsou:
− postupné splácení ceny za zřízení připojení k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,
− bezplatné selektivní zamezení odchozích volání, odesílání prémiových textových nebo
multimediálních zpráv nebo, je-li to technicky proveditelné, přístupu k podobným službám
se zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy čísel pro účastníka,
− bezplatné položkové vyúčtování ceny pro účastníka,
− poskytování informací na žádost účastníka o nižších cenách nebo výhodnějších cenových
plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňovány, jsou-li tyto informace dostupné, a
− kontrola výdajů účastníka spojených s využíváním veřejně dostupné telefonní služby,
včetně bezplatného upozornění spotřebitele v případě neobvyklého nebo nadměrně
zvýšeného využívání této služby.

Uvedené služby jsou předmětem pravidelného monitoringu, o jehož vyhodnocení vydává ČTÚ
každý rok zprávu. V dubnu roku 2018 na základě monitoringu za rok 2017 ČTÚ neshledal žádné
důvody k uložení výše uvedených povinností. (Zdroj: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu
za rok 2018)
Kodex vychází ze dvou základních služeb, pro které má být zajišťovaná dostupnost, a to jest
adekvátní připojení k internetu a k hlasovým službám. Zároveň ještě dává možnost členským
státům zachovat ty služby, které členský stát považuje za potřebné dle stávajícího regulačního
rámce. V transpozičním předpisu tak mohou zůstat ty dílčí služby, jež jsou upraveny nyní, tzn.
VTA, přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě a zvláštní cenové
plány.
Varianta 0 - Zachování současného stavu;
Varianta 1a - 1b - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni – v případě podpory
znevýhodněných skupin osob zachování stávajícího systému, pouze změna parametrů;
Varianta 1c - 1e - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni – v případě podpory
znevýhodněných skupin osob změna stávajícího systému podpory;
příp. Varianta 2 – Jiné řešení dle věcného okruhu – bude uvedeno u příslušných ustanovení.
C.1 Zajištění dostupnosti hlasové komunikační služby a přiměřeného širokopásmového
přístupu k internetu

C.1.1. Rozšíření možnosti uložit v rámci US přiměřený širokopásmový přístup k internetu
dle parametrů specifikovaných Kodexem
Tento požadavek je Kodexem striktně daný. Je tak proto třeba širokopásmový přístup k internetu
dle parametrů stanovených Kodexem do univerzální služby zahrnout. Nákladem ČTÚ bude
pravidelný přezkum, zda tuto povinnost uložit či ne. Pokud ČTÚ dojde k závěru, že ano, pak
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k těmto nákladům přibydou náklady na kontrolu ze strany ČTÚ, administrativní náklady
poskytovatele US a požadavky na státní rozpočet na financování US. Přínosem pak bude
širokopásmový přístup k internetu pro koncové uživatele s následnými pozitivními dopady na
ekonomiku státu.

C.1.2. Rozšíření na skupinu mikropodniků a MSP
Varianta V1.1 - umožnit těžit z benefitů nového regulačního rámce (vedle spotřebitelů –
domácností) i mikropodnikům, MSP a neziskovým organizacím
Obrázek 5: Vývoj aktivních subjektů v ČR v letech 2012–2017

Zdroj: Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2017

Podíl malých a středních podniků na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v roce
2017 byl 99,8 %. Na jednu stranu jde o pro ekonomiku velmi významné subjekty, bez nichž by
samozřejmě nefungovala. Je otázkou, zda by při takovém množství subjektů, které by z výhod
čerpaly, nebyla regulace pro poskytovatele příliš nákladná a zda k podpoře těchto skupin subjektů
nelze využít jiných nástrojů. Samozřejmě je potřeba zmínit problém možné identifikace, o jaký
subjekt se jedná. Zde by při každém úkonu bylo nejspíše třeba nějaké formy čestného prohlášení.
Je otázkou, zda by při této povinnosti mikropodniky a MSP výhod vůbec využívaly – ne vždy jim
totiž bude zřejmé, do jaké kategorie spadají (výkonnost podniku je proměnlivá a problém by mohl
nastat především u subjektů, které se limitní definiční hranici blíží). V případě nesprávného
posouzení by pak mohl být MSP penalizován, příp. by na něm mohl operátor vymáhat náhradu
škody plynoucí z poskytnutí služby, na kterou podnik nárok neměl.
Dle výše uvedeného lze předpokládat, že přínosy by nepřevýšily náklady. Doporučujeme tak tuto
variantu nepřijmout a podpořit sektor MSP efektivnějšími cestami (snížením regulatorní zátěže
atp.).
C.2 VTA
Varianta V1.2 - z US vypustit služby VTA
Tabulka 4: Seznam VTA zařazených do univerzální služby pro rok 2019
Počet
Požadavek místní samosprávy na neumístění VTA
169
VTA
2 563
VTA podle druhého kritéria - nedostatečné pokrytí signálem GSM
3
VTS
215
Celkový součet
2 781
Zdroj: ČTÚ, Příloha rozhodnutí čj. ČTÚ-24 277/2018-610/VI. vyř. obsahující seznam veřejných telefonních automatů zařazených do
univerzální služby pro rok 2019
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Na začátku roku 2007 bylo v České republice více než 25 000 VTA, z toho jich na okres
vycházelo kolem 300. Hlavním důvodem, proč budky z ulic mizí, je neefektivnost jejich další
údržby (provozovatel má nárok na úhradu prokázaných čistých nákladů až do cca 10 tis. Kč za
jeden přístroj ročně; nelze však paušálně říci, že u všech automatů bude provozovatel schopen
prokázat náklady v této nejvyšší přípustné hodnotě16…Některé automaty společnost O2 provozuje
sama na komerční bázi a některé ze zákona na základě takzvané univerzální služby (v malých obcích
a v obcích, které nejsou dostatečně pokryty silným GSM signálem minimálně dvou mobilních
operátorů)…Nejvíce lidé z budek volají do mobilních sítí, a to až v 66 % všech hovorů. Jen 5 %
volajících vytáčí pevní sítě a například na tísňové linky nebo do zahraničí míří jen 3 % hovorů.“
(Zdroj: https://www.denik.cz/ekonomika/zlata-era-telefonnich-budek-je-uz-pryc-20170109.html)
Tabulka 5: Pokles telefonních budek v ČR
Rok
Počet telefonních budek
2000
30 000
2006
26 000
2007
25 000
2010
20 000
2017*
7 630
*Z toho 4 646 v rámci univerzální služby, 2 988 komerční báze; údaj za 2019 viz tabulka výše
Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/telefonni-budky-automaty.A170827_204537_ekonomika_fka

Statistika o počtu hovorů není veřejně dostupná. Často se jedná o zlomyslná volání, nicméně čísla
popisující tento jev k dispozici bohužel nejsou. Náklady na údržbu činí cca nejvýše 48 216 629 Kč17
(2018). Tyto náklady by bylo třeba porovnat se součtem hodnot za ochotu platit za hovor
z VTA/VTS, aby bylo možné vyhodnotit, zda by jejich provoz měl být stále součástí US. Obecně
je však možné konstatovat, že význam VTA klesá spolu s růstem počtu mobilních telefonů na
obyvatele. Navíc jsou s nimi spojeny i negativní jevy jako vandalismus, bezdomovectví a
kriminalita, která u VTA dle vyjádření O2 CZ narůstá.
O2 CZ jako poskytovatel US dále uvádí:
„VTA jsou tradičně provozovány poskytovatelem univerzální služby, přičemž je zřejmé, že by komerční nabídka
takovéto služby v malých obcích neobstála, neboť mají koncoví uživatelé již mnoho let jiné alternativy, z nichž
nejvýraznější jsou s téměř 100 % penetrací mobilní telefony.18 Dokonce i VTA ve městech provozované mimo
univerzální službu jsou již mnoho let pro poskytovatele převážně ztrátové a počítá se s jejich rychlým úplným
zrušením nejpozději v příštím roce. Důvodem je zejména nízký zájem o využívání dané služby, čemuž odpovídá
výrazný a trvající pokles objemu provozu z VTA. Tento trend byl ČTÚ zmíněn již při posledním šetření stávající
potřeby poskytovat službu VTA, kdy byl také nastaven proces postupného snižování počtu VTA, resp. počtu obcí,
ve kterých má být VTA povinně provozován. V roce 2020 bude platit povinnost provozovat VTA pouze v obcích
do 200 obyvatel (oproti limitu 400 obyvatel v roce 2019) a v těch je již nyní podíl provozu z VTA zcela
zanedbatelný. Vysoké fixní náklady a postupné rušení VTA mimo univerzální službu ale naopak znamenají
zvyšující se jednotkové náklady, které dopadají na povinně provozované VTA v univerzální službě.
Hlavní námitkou a argumentem pro zrušení VTA ze strany místních samospráv a obcí, kdy drtivá většina z nich
už ani o provozování VTA v jejich obci nestojí, je estetická stránka, kdy starostové často žádají o odstranění
zařízení v univerzální službě z důvodu, že VTA hyzdí vzhled obce a estetiku krajiny (ať už samotné VTA či
jejich okolí, které často svádí k vandalismu a kriminalitě) a nejsou přitom často absolutně využívány (což potvrzují
provozní statistiky poskytovatele). Dalším neméně důležitým důvodem je právě anonymita, kterou VTA ze své
podstaty zajišťuje a která zde bývá zneužita k různým pochybným až nelegálním aktivitám (vandalismus,
bezdomovectví, ale i kriminální aktivity jako je prodej drog, znásilňování, neodůvodněná zlomyslná volání na tísňové

Za rok 2018 nejvýše 11 535 Kč/VTA, za rok 2019 nejvýše 18 925 Kč/VTA, za rok 2020 nejvýše 42 584 Kč/VTA.
Za rok 2018 nejvýše 48 216 629 Kč, za rok 2019 nejvýše 56 150 191 Kč, za rok 2020 nejvýše 62 641 549 Kč.
18 V jednom z šetření většina lidí odpověděla, že pokud by si nutně potřebovali telefonovat, např. kvůli vybité baterce, raději by
požádali někoho jiného, zda si od něj mohou zavolat, než že by se uchýlili k použití VTA, pokud by nějaký byl zrovna nablízko.
https://www.expatica.com/es/espulse-public-payphones-to-become-extinct-this-year/
16
17
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linky apod.). Je zjevné, že skutečná potřeba VTA je velmi nízká až nulová19 a má stále klesající trend. Proto již
mnoho zemí EU dílčí službu VTA v rámci univerzální služby neuložilo a v následujících letech se předpokládá
pokračování tohoto trendu včetně vyřazení z národních legislativ, ke kterému by se měla Česká republika nyní
připojit.“
Pokud tedy porovnáme výhody a nevýhody zařazení VTA do US, výsledek může být následující:
Pro ponechání VTA v US

Pro vyřazení VTA z US

−

−

Velmi nízké využívání s klesajícím trendem - dle posledních
přezkumů ČTÚ provoz VTA činil jednotky až desítky minut ročně
za jeden VTA;

−

Skutečnost, zda je potřeba mít v daném místě umístěný VTA či
nikoliv je určována dle metodiky ČTÚ – jedním z hodnocených
aspektů je to, zda jde o místo, kde není signál mobilních
operátorů – týká se to též řádově pouze jednotek obcí;

−

Vysoké nároky na státní rozpočet v porovnání s přínosy - vysoké
náklady na údržbu; náklady na rušení/odstraňování VTA;

−

Finanční prostředky (cca 34 mil. Kč) by mohly být převedeny do
jiných kategorií podpory, příp. by mohly být vynaloženy
smysluplněji;

−

Existence dostupných alternativ, zejména mobilních služeb
s vysokou penetrací obyvatelstva – pokud předpokládáme, že se
rozvinou 5G sítě, do US bude zařazena služba přístupu
k internetu, substitutem i pro volání na tísňové linky mohou být
OTT služby;

−

Zneužívání anonymity (zlomyslná volání);

−

I VTA, které jsou provozovány komerčně v místech s větším
pohybem lidí nebo v místech, která jsou určitým způsobem
specifická (letiště apod.), negenerují žádný výraznější zisk pro
provozovatele VTA;

−

Argumenty starostů, kteří VTA v rámci US v obci nechtějí –
především estetická stránka – VTA hyzdí obec, stávají se
předmětem vandalizmu, přejí si na místo VTA umístit něco jiného
aj. – dle odhadu O2 CZ 2 - 3 % obcí chce VTA odstranit i přes
uloženou povinnost;

−

Pokud bude institut v zákoně zaveden, i když povinnost nebude
uložena, bude ČTÚ i nadále povinen provádět přezkum, zda
povinnost uložit/neuložit;

−

Předstupeň úvahy o ztrátě smyslu zařazení VTA do US učinila již
EK, když zkoumala, které služby mají být dílčími službami US, a
VTA mezi ně nezařadila; v evropském kontextu tak není zařazení
této služby pod US považována za naprosto nezbytnou; EK pouze
ponechala možnost členským zemím si tento fakt vyhodnotit
jinak; čerpání inspirace z jiných zemí tak zde nedává přílišný
smysl, tj. u tohoto opatření je třeba zkoumat především lokání
podmínky;

−

V okamžiku, kdy VTA nebudou zařazeny mezi dílčí služby, ČTÚ
nebude mít žádnou kompetenci ani povinnost činit jakýkoliv
přezkum; v okamžiku, kdy VTA budou zařazeny mezi dílčí služby,

Lidé používají VTA pro tísňová
volání, volání linek 112, 116, linek
pro seniory; nicméně objem
provolaných minut je v řádu
jednotek/nízkých desítek.

−

Z pohledu sociální funkce VTA
bude vždy existovat osoba, která
by případně VTA využila.

−

V okamžiku, kdy VTA nebudou
zařazeny mezi dílčí služby, ČTÚ
nebude mít žádnou kompetenci
ani povinnost činit jakýkoliv
přezkum; v okamžiku, kdy VTA
budou zařazeny mezi dílčí služby,
ČTÚ bude povinen provést
přezkum; konečné rozhodnutí se
jen odsune dál v čase

v rozhodnutí ze dne 23. 3. 2018, č. j. ČTÚ-100 054/2010-611/XXI. vyř. se uvádí: „…v roce 2009 byla menšina hovorů
realizována v pevné sítí (17,62 %). Z celkového provozu v pevné síti pak provoz z VTA tvořil pouze 0,44 %...“
19
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ČTÚ bude povinen provést přezkum; konečné rozhodnutí se tak
jen odsune dál do budoucnosti; ČTÚ vynaloží náklady na
provedení přezkumu;
−

Z pohledu sociální funkce VTA bude vždy existovat osoba, která
by případně VTA využila; opravdu však toto má být věc, kterou
má zajišťovat stát? – jedná se o jednotky hovorů ročně a pokud
by některá opravdu obec shledala potřebu instalovaného VTA za
velmi důležitou, vždy věc může řešit dohodou s operátorem a
finanční spoluúčastí.

Na základě výše uvedeného doporučujeme povinnost poskytovat VTA v režimu univerzální služby
ze ZEK vypustit.
C.3 Přístup zdravotně postižených osob k veřejně dostupné telefonní službě aj.
Varianta V1.3 - z US vypustit služby povinnost poskytovat službu přístupu zdravotně postižených
osob k veřejně dostupné telefonní službě, k informační službě o telefonních číslech
a k účastnickým seznamům rovnocenný s přístupem, který využívají ostatní koncoví uživatelé,
zejména prostřednictvím speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení.
Protože se jedná o skupinu obyvatel, kterou Kodex opakovaně zdůrazňuje, doporučujeme
povinnost ze ZEK nevypouštět. To, že bude moci být uložena, neznamená, že bude uložena.
Nákladem je pouze pravidelný přezkum ČTÚ. Přínosem pak přístup znevýhodněné skupiny
obyvatel k veřejně dostupné telefonní službě aj.
C.4 Znevýhodněné skupiny obyvatel
Se zabezpečením potřeb pomáhají nízkopříjmovým osobám dávkové systémy. Klíčovým je zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
č. 111/2006 Sb.), který poskytuje pomoc osobám s nedostatečnými příjmy a motivuje tyto osoby
k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb. Jde také o jedno z opatření,
kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení. Osoba či rodina se nachází v hmotné
nouzi, pokud nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují
uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost a současně si tyto
příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo
využitím majetku) a vyřešit svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním. Zákon č. 111/2006 Sb.
využívá životní a existenční minimum. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 110/2006 Sb.), definuje životní minimum jako
minimální hranici peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb a existenční minimum jako minimální hranici příjmů osob, která se považuje
za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující
přežití. Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení;
poskytování pomoci k zajištění úhrady nezbytných nákladů na bydlení stanoví zvláštní právní
předpisy (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, dále jen
zákon č. 117/1995 Sb., a zákon č. 111/2006 Sb.). Částka životního minima jednotlivce činí měsíčně
3 410 Kč. V případě, že nejde o jednotlivce, ale o společně posuzované osoby, jsou částky životního
minima odstupňovány podle pořadí osob. Částka životního minima osoby, která je posuzována
jako první v pořadí, činí měsíčně 3 140 Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována
jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 2 830 Kč u osoby od 15 let věku, která není
nezaopatřeným dítětem, 2 450 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 2 140 Kč
u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku a 1 740 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
Životní minimum osob, které se posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima
všech těchto osob.
V oblasti speciálních koncových zařízení lze zmínit i příspěvek na zvláštní pomůcku upravený
zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 329/2011 Sb.).
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Prostřednictvím příspěvku na zvláštní pomůcku pomáhá stát vybranému (v zákoně č. 329/2011
Sb. vymezenému) okruhu osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem s pořízením
určitých předmětů a prací, které pro tyto účely označuje pojmem „zvláštní pomůcka“. Seznam
zdravotních stavů zakládajících nárok na příspěvek je uveden v příloze k zákonu č. 329/2011 Sb.
Osobám s jiným zdravotním stavem se dávka neposkytuje. Osoby, které mají nárok na příspěvek
na zvláštní pomůcku, mohou, ale nemusí být držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením nebo
osobami závislými, resp. osobami pobírajícími příspěvek na péči. Znamená to, že příspěvek
na zvláštní pomůcku není poskytován stejnému okruhu osob, na který cílí zákon č. 127/2005 Sb.
Příspěvkem na zvláštní pomůcku je přispíváno „na pořízení“, nikoli na zapůjčení produktu.
V roce 2018 bylo celkem poskytnuto 6 239 příspěvků na zvláštní pomůcku20 v celkové výši 977
mil. Kč. Pro ilustraci lze uvést, že příspěvkem na zvláštní pomůcku je mimo jiné rovněž přispíváno:
a) Osobám s vybranými těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí na speciální
komponenty osobního počítače (např. uzpůsobená klávesnice, myš, speciální programové
vybavení umožňující ovládání počítače ústy, pohybem očí nebo pohybem hlavy);
lze předpokládat, že ve většině případů jde o osobní počítač připojený k Internetu.
b) Osobám s těžkým zrakovým postižením (a osobám s těžkou formou hluchoslepoty)
na multifunkční elektronickou komunikační pomůcku pro zrakově postižení a hluchoslepé
(jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou klávesnicí a kontrastní klávesnicí,
ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově
postižené
c) Osobám s vybraným těžkým sluchovým postižením na individuální indukční smyčku,
telefonní zesilovač a zařízení pro vizuální komunikaci umožňující on-line tlumočení
do znakového jazyka („Smart“ mobilní telefon, tablet apod.) – jedná se o zařízení s podporou
3G a LTE (4G) internetu, předním fotoaparátem minimálně 2 Mpx a displejem minimálně 6".
Tabulka 6: Struktura příspěvků na zvláštní pomůcku
Typ pomůcky

Počet vyplacených dávek

Suma (v tis. Kč)

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Individuální indukční smyčka

36

23

17

683,7

366,2

106,4

Telefonní zesilovač

5

2

4

12,4

34,6

14,9

Zařízení pro vizuální komunikaci
umožňující on-line tlumočení do
znakového jazyka*

0

0

113

0,0

0,0

2 207,7

Speciální komponenty osobního počítače

54

41

46

4 053,6

3 040,2

2 928,4

Multifunkční elektronická komunikační
pomůcka pro zrakově postižené a
hluchoslepé*

0

0

347

0,0

0,0

7 190,0

* od r. 2018
Zdroj: MPSV

Z uvedeného vyplývá, že úloha příspěvku na zvláštní pomůcku je v oblasti, která se týká hlasové
komunikační služby a přístupu k Internetu, marginální jak z pohledu počtu poskytnutých dávek tak
i výdajů.
V oblasti služeb elektronických komunikace se, jak již bylo uvedeno výše, v rámci univerzální
služby ukládá povinnost tzv. zvláštních cen. Podnikatelům poskytujícím tuto službu ČTÚ uloží
povinnost umožnit osobám se zvláštními sociálními potřebami výběr cen nebo cenových plánů,
které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek. Využití
zvláštních cen nesmí tyto osoby omezovat ve využívání všech veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací poskytovaných jinými podnikateli. Zvláštní ceny se poskytují osobě se
zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou

20

Zahrnuje všechny „pomůcky“, nikoli jen pomůcky ve vztahu k telekomunikacím.
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telefonní službu, kterému byla uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny, příslušnými doklady.
Ztráty vzniklé tomuto podnikateli poskytováním zvláštních cen hradí stát prostřednictvím ČTÚ.
Státní příspěvek na poskytování zvláštních cenových plánů (ZCP) a speciálních koncových zařízení
(SKZ) v rámci uložené povinnosti univerzální služby (US) je v České republice poskytován
následujícím skupinám osob se zvláštními sociálními potřebami:
A. Držitel průkazu ZTP/P,
B. Držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
C. Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona
108/2006 Sb., zákon o sociálních službách,
D. Osoba, která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem
průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C.
Tabulka 7: Univerzální služba „Zvláštních cenových plánů“ (ZCP)
za měsíc

Mobilní služby

Služby pevné sítě

Státní příspěvek

200 Kč

200 Kč

Jedné osobě se zvláštními sociálními potřebami může být v tuto chvíli měsíčně poskytnut jen jeden
státní příspěvek maximálně ve výši 200 Kč. Nevýhodou je, že jej nelze uplatnit samostatně na
poskytování služby přístupu k Internetu21.
Z důvodu obecně klesajícího počtu využívání pevných telefonních linek klesá i celková částka
hrazená státem na poskytování ZCP, a to i přes určitý nárůst zájmu o mobilní služby se ZCP ze
strany oprávněných osob.
Tabulka 8: Celková částka hrazená státem na poskytování ZCP
ROK
(zaokrouhleno)
2014
2015
2016
2017

NA MOBILNÍ SLUŽBY
8 550 000 Kč
4 600 uživ.
10 150 000 Kč
5 000 uživ.
11 100 000 Kč
5 400 uživ.
12 350 000 Kč
6 000 uživ.

+18,7 %
+9,4 %
+11,3 %

NA SLUŽBY PEVNÉ SÍTĚ
80 700 000 Kč
37 000 uživ.
75 750 000 Kč
34 500 uživ.
68 200 000 Kč
31 000 uživ.
62 300 000 Kč
27 000 uživ.

-6,1 %
-10 %
-8,7 %

CELKEM
89 250 000 Kč
41 600 uživ.
85 900 000 Kč
39 500 uživ.
79 300 000 Kč
36 400 uživ.
74 700 000 Kč
33 000 uživ.

-3,8 %
-7,7 %
-5,9 %

Speciální koncová zařízení pro osoby ZTP (SKZ) pro oprávněné osoby ZTP jsou v současné době
v rámci US určena jen pro pevné linky a takto je i rozhodnutím ČTÚ uloženo plnění povinnosti
jejich poskytování buďto ve formě prodeje za podnákladovou regulovanou cenu 376,03 Kč bez
DPH anebo ve formě pronájmu za regulovanou cenu 24,38 Kč/měsíc bez DPH.22 V současném
rozsahu plnění této povinnosti US dosahuje reálný prodej SKZ oprávněným ZTP osobám jen
několika desítek kusů za rok v celkové výši čistých nákladů pouze několika desítek tisíc Kč.
Vzhledem k tomu, že SKZ, která jsou oprávněným osobám ZTP pronajímána v rozsahu cca
několika tisíc pronajatých kusů (s klesajícím trendem), jsou již účetně odepsána, tak se v posledních
letech reálně neuplatňuje mechanismus refundace čistých nákladů z této formy poskytování SKZ.
Důvodem tohoto stavu je zájem oprávněných osob ZTP s nárokem na slevu i o jiný druh zařízení,
který více odpovídá požadavkům dnešního života ve společnosti (mobilní zařízení pro
nevidomé/neslyšící a jiná specializovaná zařízení využívající nejmodernější technologie včetně

Současná povinnost poskytování ZCP v rámci US je uložena společnosti O2 na základě výsledku výběrového řízení ČTÚ a jeho
rozhodnutí do 4. července 2020. Před vypršením platnosti tohoto rozhodnutí ČTÚ proběhne nový přezkum týkající se poskytování
ZCP včetně rozhodnutí o nutnosti uspořádání nového výběrového řízení.
22 Povinnost poskytování SKZ pro osoby ZTP v rámci univerzální služby je rozhodnutím ČTÚ uložena společnosti O2 na 3 roky,
a to do 16. července 2021.
21
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využití na nich běžící na míru vyvinuté aplikace pro ZTP osoby s různými druhy zdravotního
postižení).
Parametry SKZ jsou definovány příslušnou vyhláškou, nicméně jsou stanoveny velmi obecně a
formulovány pro analogové prostředí. Bez vlivu na hodnocení v této RIA a ZEK tak
doporučujeme revizi a modernizaci této vyhlášky na parametry současných podmínek světa
elektronických komunikací.
Obrázek 6: Nabídka v rámci US versus komerční nabídky k 21. 1. 2019

Zdroj: ČTÚ
Pozn.: Obrázek je ilustrativní, neboť v komerčních nabídkách dochází často ke změnám
Konkrétní požadavky Kodexu jsou následující:
Čl. 84 - Cenově dostupná univerzální služba
…2. Členské státy kromě toho mohou zajistit rovněž cenovou dostupnost služeb podle odstavce
1, které nejsou poskytovány v pevném místě, pokud to považují za nutné pro zajištění plného
sociálního a ekonomického zapojení spotřebitelů do společnosti…
Čl. 85 - Poskytování cenově dostupné univerzální služby
…2. Jestliže členské státy s přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám stanoví, že maloobchodní
ceny za služby uvedené v čl. 84 odst. 1 nejsou dostupné, neboť brání spotřebitelům s nízkými
příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami v přístupu k těmto službám, přijmou opatření, aby
zajistily cenovou dostupnost služeb přiměřeného širokopásmového přístupu k internetu a služeb
hlasových komunikací pro tyto spotřebitele alespoň v pevném místě.
Za tímto účelem členské státy mohou buď zajistit, aby byla takovým spotřebitelům poskytována
podpora pro účely komunikace, nebo mohou vyžadovat, aby poskytovatelé těchto služeb nabízeli
uvedeným spotřebitelům sazby nebo balíčky odlišné od těch, jež jsou poskytovány za běžných
obchodních podmínek, nebo mohou přijmout obě tato opatření. Za tím účelem mohou členské
státy vyžadovat, aby takoví poskytovatelé uplatňovali jednotné sazby, včetně zeměpisného
zprůměrování, na celém území.
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Za výjimečných okolností, a to zejména v případě, že by uložení povinností podle druhého
pododstavce tohoto odstavce všem poskytovatelům vedlo k prokazatelné nadměrné
administrativní nebo finanční zátěži pro poskytovatele nebo členský stát, může členský stát
výjimečně rozhodnout, že povinnost nabízet tyto zvláštní sazby a balíčky omezí pouze na určené
podniky. Na tato určení se obdobně použije článek 86. Pokud členský stát určuje podniky, zajistí,
aby všichni spotřebitelé s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami mohli využívat
výhod vyplývajících z možnosti výběru mezi podniky nabízejícími sazby, které řeší jejich potřeby,
ledaže je zajištění takové možnosti výběru nemožné nebo by vytvářelo nadměrnou další organizační
nebo finanční zátěž.
Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří mají na takovéto sazby nebo balíčky nárok, měli právo
uzavřít smlouvu buď s poskytovatelem služeb uvedených v čl. 84 odst. 1, nebo s podnikem
určeným v souladu s tímto odstavcem, a aby jim po přiměřenou dobu zůstalo k dispozici jejich
číslo a aby se zamezilo bezdůvodnému odpojení služby.
Zároveň lze reagovat na další problémy. Zatímco počet lidí se zdravotním postižením se v čase
zvyšuje, stát vynakládá každým rokem méně peněz na univerzální službu. Pokles státních výdajů je
zapříčiněn především tím, že sami potenciální příjemci pomoci o ni přestávají žádat, protože
legislativní podmínky jejího přiznávání, které se již značnou dobu nezměnily, nereflektují změny
v telekomunikačním sektoru a s nimi spojené trendy. Příspěvky například nelze využít
na samostatné internetové připojení či na chytré mobilní telefony, které mimo jiné u zrakově
a sluchově postižených lidí díky moderním aplikacím a funkcím do velké míry kompenzují jejich
handicapy. Státní příspěvek navíc nelze čerpat na více než jednu telekomunikační službu a
znevýhodnění občané jsou tak za současných podmínek postaveni před volbu, zda slevu uplatnit
na pevnou nebo mobilní telefonní službu. Současně však za snížením výdajů může být i fakt, že tato
skupina osob nemá v oblasti přístupu k daným službám zásadnější problém. Podíl osob
komunikujících s MPSV „elektronicky“, tj. prostřednictvím e-mailu či z mobilních zařízení, je, a to
i ve skupině osob se zdravotním postižením a osob deklarujících nízké příjmy, velmi vysoký. Lze
se také domnívat, že běžné cenové balíčky či zvýhodněné cenové balíčky na komerční bázi (viz
např. Obrázek 6) činí dané služby pro osoby dostupné a není tedy potřeba významných speciálních
intervencí.
Tabulka 9: Výdaje na poskytování zvláštních cen
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

O2 Czech Republic
111 948 300,00
102 854 621,00
96 813 185,00
91 761 838,00
89 241 313,57
85 932 508,82
79 295 355,36
74 720 929,50

Vodafone Czech Republic
2 107 891,00
1 172 086,00

Zdroj: ČTÚ
Možnosti modernizace a rozšíření US nad rámec implementace Kodexu mohou být: i) rozšíření
kategorií osob s nárokem na státní příspěvek; ii) zvýšení státního příspěvku na čerpání ZCP; iii)
rozšíření ZCP i o samostatnou službu přístupu k internetu; iv) umožnění čerpání státního
příspěvku na ZCP zároveň na mobilní i pevnou službu; v) rozšíření kategorií SKZ a jejich
charakteristik pro oprávněné osoby ZTP; vi) rozšíření univerzální služby o financování speciální
linky pro neslyšící a nevidomé. Tyto možnosti lze zároveň diskutovat jak ve vztahu k současnému
systému poskytování slev, tak k případně novému systému, v jehož rámci by byla vyplácena
oprávněným osobám sociální dávka. Kodex stanovuje, že US musí být v právním předpise
zakotvena, avšak je možnost ji neukládat, pokud stejný výsledek jako US zajistí jiná sociální služba.
Pozitiva a negativa jednotlivých variant i podvariant budou hodnoceny dále.
Varianta 1.4a – zachování současného stavu bez změny jakýchkoli parametrů
Varianta 1.4b – zachování současného systému, pouze v podvariantách se mění jeho parametry
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V této variantě se neuvažujeme o změně současného systému. Předpokládá se tedy, že i nadále
bude ČTÚ svůj záměr uložit nebo zrušit povinnost poskytovat US nejprve konzultovat s dotčenými
subjekty. Po vyhodnocení výsledků konzultace ČTÚ povinnost poskytovat US neuloží, zjistí-li, že
poskytování dotčené služby na celém území státu nebo na jeho části je zajištěno za podmínek
srovnatelných s požadavky na zajištění US, aniž by bylo nutné povinnosti uložit. V opačném
případě vyhlásí výběrové řízení. Nepodá-li žádný podnikatel přihlášku do výběrového řízení nebo
nebude-li vybrán žádný subjekt pro nesplnění podmínek účasti nebo pro nevyhovění kritériím
hodnocení žádostí, ČTÚ uloží rozhodnutím povinnost poskytovat US podniku s významnou tržní
silou nebo, neexistuje-li na relevantním trhu podnik s významnou tržní silou, uloží tuto povinnost
subjektu, který nejlépe vyhovuje kritériím hodnocení žádostí.
Vybraný operátor pak poskytuje slevu oprávněným osobám a u ČTÚ si tuto slevu refunduje. Musí
tak příslušné skutečnosti doložit a ČTÚ zkontroluje, že skutečně osoba v době, kdy ji byla
poskytnuta sleva, byla držitelem průkazu a že tedy byla osobou oprávněnou. Osoby jsou
kontrolovány jednotlivě na základě seznamu předkládaného podle § 38 odst. 8 ZEK při žádosti o
úhradu ztráty z poskytování zvláštních cen.
Kodex sice stanovuje možnost výběru operátora oprávněnou osobou, nicméně „Za výjimečných
okolností, a to zejména v případě, že by uložení povinností podle druhého pododstavce tohoto odstavce všem
poskytovatelům vedlo k prokazatelné nadměrné administrativní nebo finanční zátěži pro poskytovatele nebo členský
stát, může členský stát výjimečně rozhodnout, že povinnost nabízet tyto zvláštní sazby a balíčky omezí pouze na
určené podniky. Na tato určení se obdobně použije článek 86. Pokud členský stát určuje podniky, zajistí, aby všichni
spotřebitelé s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami mohli využívat výhod vyplývajících z možnosti
výběru mezi podniky nabízejícími sazby, které řeší jejich potřeby, ledaže je zajištění takové možnosti výběru nemožné
nebo by vytvářelo nadměrnou další organizační nebo finanční zátěž.“
V ČR, což je její specifikum, je více než 2 000 subjektů na trhu a povinnost poskytovat US by
znamenala velkou administrativní zátěž. Lze tak předpokládat, že výše uvedená podmínka Kodexu
je naplněna a stávající systém je v souladu s požadavky Kodexu.
Náklady této varianty lze rozdělit do dvou skupin: i) administrativní náklady na straně ČTÚ,
operátora a oprávněného a ii) souhrnné částky vyplacené oprávněným osobám jako dopad na státní
rozpočet.
Kategorie přínosů budou u jednotlivých podvariant věcně shodné, bude se pouze měnit jejich
absolutní výše dle počtu osob kvalifikujících se pro poskytnutí slevy, příp. dle výše slevy.
Varianta 1.4bi – Rozšíření kategorií osob s nárokem na slevu
Současný rozsah osob, které mají nárok na zvláštní cenu (slevu) ve formě zvláštních cenových
plánů (dále jen „ZCP“), definuje zákon o elektronických komunikacích (ZEK) a nařízení vlády
č. 109/2008 Sb. Tento rozsah je omezený, což může některé osoby limitovat.
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Č.

SKUPINY

1

ZTP/P
ZTP
Průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
Průkaz ZTP z jiného důvodu než úplné nebo praktické
hluchoty
Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se
stupněm závislosti II, III a IV
Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se
stupněm závislosti I
Průkaz TP
CELKEM
+ nízkopříjmové skupiny obyvatel variantně (zdůvodnění dále):
A/
B/
C/
D/
E/
F/

2
3
4
5
6

95 100
231 400
25 000*

POČET S NÁROKEM PO
ROZŠÍŘENÍ
95 100
231 400
25 000*

0

206 400*

250 800

250 800

0

107 200

0

30 500

POČET S NÁROKEM NYNÍ

50 000
78 60023
100 000
184 00024
320 00025
1 000 00026

Zdroj: Statistické údaje (zdroj MPSV), údaje se vztahují k roku 2018, *O2 CZ
Pozn.: * kvalifikovaný odhad rozpadu mezi skupiny č. 2 a č. 3, jejich součet je přesným údajem z dat MPSV

Nízkopříjmové osoby
Pojem osoby s nízkými příjmy byl do konce roku 2007 obsažen v § 38 odst. 8 zákona č. 127/2005
Sb. Bližší definice osoby s nízkými příjmy byla stanovena v § 1 prováděcího nařízení vlády č.
336/2006 Sb. (zrušeno k 1. 5. 2008) - Osobou s nízkými příjmy a osobou se zvláštními sociálními
potřebami je účastník nebo uživatel, který nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců nebo po celkovou
dobu alespoň 6 měsíců v průběhu 12 měsíců předcházejících dni, kdy mu bylo vydáno potvrzení
podle § 2, byl a stále je příjemcem dávky sociální péče poskytované z důvodu sociální potřebnosti
nebo společně posuzovanou osobou pro účely přiznání dávky sociální péče. Pakliže bychom
vycházeli z praxe do roku 2007, resp. května 2008, lze analogicky takové osoby definovat jako
příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, resp. příjemce a společně posuzované osoby u příspěvku
na živobytí (průměrný měsíční počet příjemců této dávky - bez ohledu na délku předchozího trvání
nároku - za rok 2018 činil celkem 78,6 tisíc, průměrný měsíční počet společně posuzovaných osob
(včetně osoby příjemce) dosáhl 184,2 tisíc. Nabízí se i varianta skupiny osob ohrožených příjmovou
chudobou (zde by však byl asi problém s případnou legislativní definicí – metodika dokládání
příjmů). Podle posledních statistických dat ČSÚ se za rok 2018 jednalo o cca 996 tisíc osob (hranice
60 % mediánu ekvivalizovaného disponibilního příjmu).
Protože tedy s pojmem osoba s nízkými příjmy současná legislativa nepracuje, RIA níže uvádí
odhady v několika scénářích. Vhodný scénář a definici osoby s nízkými příjmy pak lze částečně
odvinout od možností státního rozpočtu.
Nejvýznamnější náklady:
Dopad na státní rozpočet (dále jen „SR“) je odhadován jako navýšení o 120 mil. Kč/rok oproti
současnosti při zahrnutí navržených skupin a stanovených předpokladech (≈ 5,12 %27,
200 Kč/měsíc). V případě rozšíření pouze o osoby ze skupin 1 – 6 dle následující tabulky je dopad
odhadován jako navýšení o 43 mil. Kč/rok oproti současnosti. Vliv předpokládané výše míry
využívání podpory je zachycen v analýze citlivosti.

Viz dále
Viz dále
25 Dle odhadu ČTÚ 30 tis. starobních důchodců, 150 tis. dlouhodobě nezaměstnaných a 140 tis. invalidních důchodců
26 Viz dále
27 Podíl Potenciál dle osob s nárokem/Vyplaceno
23
24
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DOPAD ZA OSOBY S
NÁROKEM NYNÍ

Č.

SKUPINY

1

ZTP/P
ZTP
Průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty
Průkaz ZTP z jiného důvodu než úplné nebo
praktické hluchoty
Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby
se stupněm závislosti II, III a IV
Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby
se stupněm závislosti I
Průkaz TP
CELKEM
+ nízkopříjmové skupiny obyvatel variantně
(počty viz předcházející tabulka):
A/
B/
C/
D/
E/
F/

2
3
4
5
6

DOPAD PO ZOHLEDNĚNÍ
POMĚRU
ŽADATELÉ/OPRÁVNĚNÍ
(cca 5 %)
228 240 000
0
555 360 000
0

DOPAD ZA OSOBY S
NÁROKEM PO
ROZŠÍŘENÍ

228 240 000
555 360 000
60 000 000

60 000 000

0

0

495 360 000

25 605 844

601 920 000

601 920 000

0

0

257 280 000

13 299 159

0
1 445 520 000

73 200 000
2 271 360 000

3 783 809
42 688 813

120 000 000
188 640 000
240 000 000
441 600 000
768 000 000
2 400 000 000

6 202 966
9 751 063
12 405 932
22 826 915
39 698 983
124 059 322

Tabulka 10: Analýza citlivosti
Č. SKUPINY

1
2
3
4

5
6

ZTP/P
ZTP
Průkaz ZTP z důvodu úplné nebo
praktické hluchoty
Průkaz ZTP z jiného důvodu než
úplné nebo praktické hluchoty
Osoba závislá na pomoci jiné
fyzické osoby se stupněm
závislosti II, III a IV
Osoba závislá na pomoci jiné
fyzické osoby se stupněm
závislosti I
Průkaz TP
CELKEM
+ nízkopříjmové skupiny obyvatel
variantně
(počty viz předcházející tabulka):
A/
B/
C/
D/
E/
F/

DOPAD PO
ZOHLEDNĚNÍ
POMĚRU
ŽADATELÉ/OPRÁV
NĚNÍ (cca 5 %)
0
0

DOPAD PO
ZOHLEDNĚNÍ
POMĚRU
ŽADATELÉ/OPRÁ
VNĚNÍ (cca 10 %)
0
0

DOPAD PO
ZOHLEDNĚNÍ
POMĚRU
ŽADATELÉ/OPRÁ
VNĚNÍ (cca 15 %)
0
0

DOPAD PO
ZOHLEDNĚNÍ
POMĚRU
ŽADATELÉ/OPRÁ
VNĚNÍ (cca 20 %)
0
0

0

0

0

0

25 605 844

49 536 000

74 304 000

99 072 000

0

0

0

0

13 299 159

25 728 000

38 592 000

51 456 000

3 783 809
42 688 813

7 320 000
82 584 000

10 980 000
123 876 000

14 640 000
165 168 000

6 202 966
9 751 063
12 405 932
22 826 915
39 698 983
124 059 322

12 000 000
18 864 000
24 000 000
44 160 000
76 800 000
240 000 000

18 000 000
28 296 000
36 000 000
66 240 000
115 200 000
360 000 000

24 000 000
37 728 000
48 000 000
88 320 000
153 600 000
480 000 000

Přínosy:
Rozšíření umožní poskytování přístupu k dotaci na telekomunikační služby většímu okruhu
ohrožených skupin občanů ČR. Za nejpodstatnější považujeme rozšíření příspěvku na všechny
držitele průkazu ZTP, jelikož by odpadla administrativní zátěž jak na straně poskytovatelů
univerzální služby, tak na straně ČTÚ, který musí často řešit stížnosti na neposkytnutí příspěvku
osobám, které nedosahují kritéria úplné či praktické hluchoty. (Zdroj: O2 CZ)
Realizace tohoto bodu by samozřejmě měla významný dopad v kombinaci s následujícími body.
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Varianta 1.4bii - Zvýšení státního příspěvku na čerpání ZCP
Za rok 2017 bylo vyplaceno ze státního rozpočtu za poskytnuté slevy na mobilní tarify 12,4 mil. Kč
(přes 5 000 zákazníků) a za tarify pevné linky 62,3 mil. Kč (přes 25 000 zákazníků). Měsíční státní
příspěvek je od počátku fungování univerzální služby (dále jen „US“) poskytován ve výši 200,- Kč.
Zvýšení státního měsíčního příspěvku až na 400 Kč nebude pro SR oproti jiným sociálním
opatřením vysoké, ale jeho efekt bude přitom obrovský a podpoří využívání digitálních služeb u
ohrožené skupiny obyvatel. Eliminace digital divide a přístup osob s nízkým sociálním statusem k
digitálním technologiím je součástí vládního programu digitální Česko 2018+ (Digitální Česko).
Nejvýznamnější náklady:
Se zahrnutím předpokladu vyššího procentuálního využívání US po zvýšení příspěvku je dopad do
SR odhadován jako navýšení o 100 miliónů Kč/rok oproti současnosti. (Zdroj: O2 CZ)
Přínosy:
Umožnění využívání hodnotnějších mobilních i fixních tarifů ohroženým skupinám.
Varianta 1.4biii - Rozšíření ZCP i o samostatnou službu přístupu k internetu
V současnosti je státní příspěvek primárně poskytnut na hlasovou službu (pouze pokud je cena
hlasové služby nižší než cena tarifu, lze přebytek aplikovat na stejné faktuře fixních služeb na pevný
internet) a nelze jej poskytnout na samostatnou službu přístupu k internetu. S poklesem využívání
pevný linek a naopak nárůstem využívání internetového připojení nedává pokračování tohoto stavu
smysl.
Nejvýznamnější dopady:
Změna spočívá především v rozšíření možností pro osoby s nárokem na státní příspěvek v US.
Nedá se předpokládat, že by významná část občanů nevyužívající příspěvek na mobilní ani fixní
hlasovou službu začala čerpat příspěvek na samostatnou službu přístupu k internetu. Jednalo by se
spíše o substituci v současnosti využívané služby s příspěvkem a dopad do SR by tak byl minimální.
Potenciál spočívá především v kombinaci s návrhem umožnění čerpání státního příspěvku na ZCP
zároveň na mobilní i pevnou službu. (Zdroj: O2 CZ)
Varianta 1.4biv - Umožnění čerpání státního příspěvku na ZCP zároveň na mobilní i pevnou
službu
V posledních letech dochází k migraci osob s nárokem na státní příspěvek z pevné linky na mobilní
služby z důvodu možnosti využití státního příspěvku pouze na jednu službu. To je způsobeno
jednak ústupem důležitosti pevných linek a jednak nemožností čerpat státní příspěvek na přístup
k internetu ve fixním místě.
Nejvýznamnější dopady:
Možnost využití mobilní a pevné služby zároveň by umožnilo využívání obou důležitých
komplementárních telekomunikačních služeb a eliminovalo by nutnost rozhodování osob
s nárokem na příspěvek mezi těmito dvěma službami.
Dopad do SR lze odhadovat jako navýšení o 20 miliónů Kč. Významnější dopad by nastal
v kombinaci s realizací bodu 3 (Rozšíření ZCP i o samostatnou službu přístupu k internetu). (Zdroj:
O2 CZ)
Varianta 1.4bv - Rozšíření kategorií SKZ a jejich charakteristik pro oprávněné osoby ZTP
V tuto chvíli jsou v rámci US nabízena pouze speciální koncová zařízení (SKZ) pro pevnou linku
za dotovanou cenu 379 Kč. Dotaci lze čerpat také na cenu pronájmu těchto zařízení. Na trhu ale
existují speciální koncová mobilní zařízení a další SKZ typu lokátorů, SOS zařízení atp. Tyto
zařízení samozřejmě dávají smysl pouze pro kategorie se zdravotním postižením, nikoliv pro novou
kategorii osob s nízkými příjmy. Rozšíření by bylo vhodné aplikovat i na standardní mobilní
zařízení, na kterých lze dnes využívat velké množství speciálních aplikací zvyšujících životní
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standard ohrožených skupin občanů. V tomto případě by bylo vhodným řešením nastavit horní
limit příspěvku a časovou periodu, po kterou lze o příspěvek opětovně požádat. Tato dílčí US je
ukládána jako povinnost samostatně mimo US ZCP a lze na ní tedy aplikovat nezávislá kritéria
nároku.
Nejvýznamnější dopady:
Aktualizací možných nabízených zařízení (vč. standardních mobilních telefonů), na které bude
poskytován příspěvek, dojde ke zvýšení relevance této dílčí US.
Vzhledem k současné náročnosti na SR v řádu jen desetitisíců Kč za rok, se nepředpokládá po
rozšíření dopad do SR vyšší než v řádu nižších miliónů Kč/rok. (Zdroj: O2 CZ)
Varianta 1.4bvi - Rozšíření univerzální služby o financování speciální linky pro neslyšící a
nevidomé
V České republice fungují asistenční linky pro neslyšící a nevidomé, které významným způsobem
pomáhají těmto občanům s nejrůznějšími problémy, se kterými se nehendikepovaní občané
nesetkávají pomocí nejrůznějších komunikačních kanálů. Tyto linky provozují zpravidla neziskové
a veřejně prospěšné organizace, případně jsou realizovány jako společensky odpovědné projekty
telekomunikačních společností. Služeb těchto linek pro neslyšící a nevidomé využívá tisíce
hendikepovaných občanů. Bohužel z finančních důvodů jsou schopny poskytovat pouze omezený
rozsah služeb a s rostoucími náklady hrozí v budoucnu často další omezování či dokonce jejich
úplné zrušení.
Nejvýznamnější dopady:
Zařazení těchto speciálních linek se službami pro neslyšící a nevidomé do univerzální služby je
vhodnou cestou, jak zajistit nepřetržitý a obsáhlý rozsah služeb potřebných pro znevýhodněné a
ohrožené skupiny obyvatel.
Pokrytí nákladů linek, které se do US přihlásí lze odhadovat s dopadem v řádu miliónů Kč/rok.
(Zdroj: O2 CZ)
Celkové zhodnocení:
Náklady pro SR
ROZŠÍŘENÍ
1

Rozšíření kategorií osob s nárokem
na státní příspěvek

2

Zvýšení státního příspěvku na
čerpání ZCP

3

Rozšíření ZCP i o samostatnou
službu přístupu k internetu

4

5

6

Umožnění čerpání státního
příspěvku na ZCP zároveň na
mobilní i pevnou službu
Rozšíření kategorií SKZ a jejich
charakteristik pro oprávněné osoby
ZTP
Rozšíření US o financování
speciálních linky pro neslyšící a
nevidomé

CÍLOVÝ DOPAD DO SR/ROK

ÚPRAVA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

40-120 mil. Kč
Dopad do dalších bodů rozšíření

Novela ZEK § 38 (3, 4), § 43 (4))
Změna Nařízení vlády č. 109/2008

100 mil. Kč

Změna Nařízení vlády č. 109/2008

Stovky tisíc Kč
V kombinaci s bodem 4
desítky miliónů Kč

Novela ZEK (§ 38 (2, 3))
Změna Nařízení vlády č. 109/2008

20 mil. Kč

Změna Nařízení vlády č. 109/2008

Miliony Kč

Změna vyhlášky č. 161/2005

Miliony Kč

Novela ZEK
Změna vyhlášky č. 161/2005

* U všech rozšíření je nutné počítat s postupným náběhem do odhadované částky v řádu nejméně několika let.
Zdroj: O2 CZ
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Administrativní náklady ČTÚ
−

Odhad časové náročnosti při kontrole dílčí služby „zvláštní ceny“

−

Ověřování ztráty z poskytování zvláštních cen zdravotně postiženým vyžaduje ověřování
správnosti a ověřování oprávněnosti poskytovat zvláštní ceny.

Jedná o tyto dva typy činností:
−

činnosti probíhající jednou ročně v rámci správního řízení o schvalování žádosti o úhradu
ztráty z poskytování zvláštních cen (ověřování správnosti výpočtu podle seznamu osob
předloženého poskytovatelem služby),
− ověřování, že byla dodržena výše slevy na jednoho účastníka,
− že nedochází k duplicitě, tj. čerpání více slev na jednoho účastníka,
− že sleva vykázaná na účastníka v seznamu, byla skutečně poskytnuta,
− kontrola, že sleva byla poskytnuta jen osobám, které na ně mají nárok, tj. kontrola dokladů
prokazujících jejich nárok;

−

činnosti opakující se čtvrtletně,
− ověřování, že nedochází k zneužívání, tj. slevy nejsou vykazovány na osoby neexistující
nebo zemřelé.

Ověřování dokladů prokazujících nárok na čerpání zvláštní ceny se provádí na vzorku 4 %
zákazníků (cca 1500 zákazníků) využívajících zvláštní ceny. Kontroly správnosti poskytnuté výše
slevy a ověřování, že nedochází ke zneužívání, probíhají na základě úplného seznamu všech osob
využívajících zvláštní ceny (cca 35 tis. Zákazníků.
Celou agendou se zabývá 1 pracovník odboru ekonomické regulace, který zajišťuje i čtvrtletní
ověřování správnosti a oprávněnosti poskytování zvláštních cen a zajišťuje komunikaci
s poskytovatelem zvláštních cen ohledně odstranění zjištěných nedostatků. Při ověřování dokladů
a oprávněnosti čerpání zvláštních cen z hlediska toho, zda jsou slevy poskytovány osobám, které
na ně mají nárok (§ 43 odst. 4 ZEK), spolupracuje odbor ekonomické regulace s odborem pro
jihomoravskou oblast, u kterého se kontroly účastní nárazově 11 osob.
Celkově byla pracnost (za všechny pracovníky) vyčíslena na 951 člověkohodin, což představuje
119 dní při osmihodinové pracovní době a 5,7 měsíce za předpokladů 21 pracovních dní v měsíci.
Jak je vidět, jedná se o administrativně a časově náročnou agendu. Co se týče finančního dopadu,
může dosahovat až 230 000 Kč (při zohlednění průměrného platu zaměstnance za rok 2018 ve výši
40 650 Kč). Lze očekávat, že ve variantách V1.4b při jakémkoli rozšíření oprávněné skupiny osob
aj. by administrativní náklady vzrostly.
Pokud by došlo o rozšíření na nízkopříjmové skupiny obyvatel, přibyly by k výše uvedenému
náklady příslušného úřadu, který bude vydávat žadateli potvrzení o nároku, náklady žadatele na
doručení potvrzení operátorovi a náklady operátora na zpracování potvrzení. Jednou ročně by
potřebné podklady zaslal úřad na ČTÚ. ČTÚ by nadále vykonával dohled.
Eliminace nákladů na vydávání potvrzení by bylo možné dosáhnout v případě, že by byl
nízkopříjmovým skupinám obyvatel přímo vyplácen příspěvek na zvoleném úřadě. Lze očekávat,
že žadatelů by v tomto případě bylo více. Navíc jsou s příspěvkem spojeny další problémy – viz
varianty V1.4c.
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Nízkopříjmové
POČET OSOB
Náklady úřadu
skupiny obyvatel S NÁROKEM Počet žadatelů vydávajícího
variantně
PO ROZŠÍŘENÍ
potvrzení (Kč)
A/
50 000
2 585
2 516 515
B/
78 60028
4 063
3 955 962
C/
100 000
5 169
5 033 030
D/
184 00029
9 511
9 260 776
E/
320 00030
16 541
16 105 698
F/
1 000 00031
51 691
50 330 305

Náklady
žadatele (Kč)
536 233
842 959
1 072 467
1 973 339
3 431 894
10 724 670

Náklady
operátora (Kč)
2 516 515
3 955 962
5 033 030
9 260 776
16 105 698
50 330 305

Celkem Kč za
rok (Kč)
5 569 264
8 754 883
11 138 528
20 494 891
35 643 289
111 385 279

Pozn.: Předpoklady výpočtů – Potvrzení je třeba předložit každé čtvrtletí; vydání potvrzení a zpracování trvá 0,5 hod., žadatel
stráví doručením potvrzení v součtu 1 hod.; náklady žadatele vychází z 2,15násobku životního minima s přičtením 43% režie

Přínosy
Varianty V1.4b budou mít i pozitivní dopad na ekonomiku, znevýhodněným skupinám obyvatel
umožní zapojení do pracovního procesu či studium (dálkové), zvýší jejich nezávislost. V některých
případech není třeba ani novelizovat ZEK – pouze nařízení vlády (pokud se najde politická shoda)
nebo vyhlášku. Mezi speciální koncová zařízení např. nespadají mobilní telefony, přestože již
existují aplikace, které zrakově postiženým umožňují orientaci v terénu atp. Takovýchto zařízení se
uvedeným skupinám obyvatel prodá několik desítek zařízení za rok, okolo 1000 - 2000 kusů je jich
v pronájmu. Dopad na rozpočet by tak u těchto variant nebyl výrazný. (Předpokládalo by se
samozřejmě zavedení příslušných pojistek, aby nedocházelo k přeprodeji a nebyla poptávána příliš
drahá zařízení.)
Varianta V1.4c – změna současného systému (změna kompetencí a formy poskytované pomoci)
a její pod varianty.
V rámci varianty V1.4c uvažujeme o změně současného systému. ČTÚ by nadále neukládal
povinnost poskytovat US dotčeným subjektům, podpora by byla poskytována prostřednictvím
nepojistné sociální dávky (resp. dávek) financované z nejširší solidarity. Stejně jako u ostatních
nepojistných sociálních dávek by kompetence k rozhodování a vyplácení byla svěřena krajským
pobočkám Úřadu práce České republiky. Odvolacím orgánem by bylo MPSV.
Varianta V1.4ci počítá se vznikem nové nepojistné sociální dávky v rámci zákona č. 329/2011 Sb.
(pracovní název „příspěvek na telekomunikační služby“).
Varianta V1.4ci1 - Nová měsíčně se opakující se dávka by byla poskytována:
a)

osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II až IV;

b) držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P (případně osobám s nárokem na
tento průkaz);
c)

držitelům průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty (případně osobám s nárokem na tento průkaz).

V současné době podporovaná skupina osob vychovávajících nebo osobně pečujících o nezletilou
osobu, která jim byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného
orgánu a která je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP/P, ZTP z důvodu úplné
nebo praktické hluchoty, závislá ve stupni II až IV, by nárok neměla. Jde o skupinu osob mimo
zacílení zákona č. 329/2011 Sb. Navíc podporovat v tomto dávkovém zákoně současně osobu
se zdravotním postižením (dítě) a osobu, která o ní pečuje, se jeví nadbytečné/duplicitní.

Viz dále
Viz dále
30 Dle odhadu ČTÚ 30 tis. starobních důchodců, 150 tis. dlouhodobě nezaměstnaných a 140 tis. invalidních důchodců
31 Viz dále
28
29
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Ovšem MPSV nevidí věcný důvod pro zachování stejného okruhu podporovaných osob.
Relevantní se jeví více V1.4ci2 – tj. poskytovat novou dávku jen osobám závislým ve stupni
závislosti II až IV.
Dávka by se poskytovala osobám, které mají uzavřenu smlouvu o poskytování telekomunikačních
služeb (hlasové telekomunikační služby /pevné či mobilní/ či službu připojení k Internetu). Výše
dávky by kopírovala současnou úroveň pomoci, tj. 200 Kč.
Podpora v oblasti SZK by byla poskytována výhradně prostřednictvím příspěvku na zvláštní
pomůcku.
Nejvýznamnější dopady a nevýhody:
Klíčovým problémem jsou politicko-společenské aspekty zavedení nové nepojistné sociální dávky
financované z nejširší solidarity, a to v kontextu přetrvávají (oprávněné či neoprávněné) kritiky
velkého počtu sociálních dávek a složitosti dávkového systému. Zavedení této dávky bude
generovat požadavky na zavedení dalších dávek přispívající na jiné „důvodné“ výdaje osob
se zdravotním postižením a jejich rodin (např. na krmivo pro vodicího psa, na provoz pomůcek,
opravy pomůcek). Šlo by o dávku poskytovanou velkému počtu osob, reálně lze očekávat 250 000
až 300 000 příjemců. Čím vyšší by byla její výše, tím větší by byl o ní zájem a současně větší tlak
na rozšíření okruhu osob, kterým by měla být poskytována.
Přestože varianta 2 pracuje se zachováním současné výše podpory (200 Kč), není pravděpodobné,
že by se v průběhu legislativního procesu tuto výši podařilo zachovat. Již sama RIA připouští
ve variantě V1b zvýšení částky státního příspěvku na 400 Kč. Na základě dlouhodobé zkušenosti
lze důvodně očekávat, že by byla přijata výše dávky na hladině cca 550 Kč. Výše dávky by mohla
být kdykoli změněna na základě poslanecké iniciativy, současná forma podpory toto riziko nenese.
Formálně tato varianta zachovává současný okruh (či ho zužuje), ovšem vzhledem k tomu,
že budou podpořeny osoby bez ohledu na zvoleného poskytovatele telekomunikačních služeb
(nejen O2 CZ), počet podpořených osob vzroste razantně. Razantně tedy vzrostou i výdaje státního
rozpočtu. Pokud by se podařilo zachovat výši 200 Kč, pak je třeba připustit, že poskytování dávky
ve výši 200 Kč je administrativně neefektivní (vysoké administrativní náklady). Vyšší výše dávky
může být naopak cenotvorná, snižovat konkurenci a nabídku poskytovatelů služeb. Obecně je třeba
zajistit, aby případná dávka zachovávala princip „příspěvku“ a nehradila zcela výdaje na dané
služby.
Pokud jde o odhad dopadů zavedení nové dávky na státní rozpočet, pak při hladině 250 000
příjemců a výši dávky 200 Kč měsíčně by se jednalo o 600 mil. Kč ročně (bez prvotních
a opakujících se nákladů na administraci dávky; v této souvislosti je třeba zdůraznit potřebu změny
– rozšíření informačního systému o danou aplikaci), při hladině 300 000 příjemců a výši dávky 200
Kč měsíčně by se jednalo o 720 mil. Kč ročně (bez administrativních nákladů). Dávka ve výši 400
Kč by znamenala roční výdaj 1,2 až 1,44 mld. Kč ročně (bez administrativních nákladů), dávka
ve výši 550 Kč by znamenala roční výdaj 1,65 až 1,98 mld. Kč ročně (bez administrativních výdajů).
I varianta 2a2 zaměřená na osoby ve stupni závislosti II až IV znamená více než 200 000 příjemců,
tedy výdaje 480 mil. Kč ročně (při výši dávky 200 Kč), 96 mil. Kč ročně (při výši dávky 400 Kč)
a 1,32 mld. Kč ročně (při výši dávky 550 Kč), opětovně bez administrativních nákladů.
Na trhu působí více než 2 000 subjektů (viz Varianta 1), tyto subjekty nejsou krajským pobočkám
Úřadu práce České republiky známy. Otázkou je, jak zajistit, aby dávka byla poskytována skutečně
jen osobám využívajícím telekomunikační služby, prokazování této skutečnosti formou čestného
prohlášení zvýší riziko, že bude přispíváno na telekomunikační služby „vnukům/vnučkám“
prostřednictvím dávky prarodiči.
Nelze opomenout personální nepřipravenost krajských poboček Úřadu práce České republiky
na administraci nové dávky v předpokládaném počtu příjemců; administrativní náklady včetně
nákladů na vytvoření a správu informačního systému, aplikačního programu.
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V případě, že nová dávka nebude příjmově testovaná, bude pomoc poskytována i osobám,
které nemají problém s financováním svých nákladů na telekomunikační služby, testování příjmu
naopak zvyšuje administrativní náročnost, bylo by nezbytné nalézt takovou hranici příjmu, která
by byla smysluplná (naznačovala by problém s přístupem k daným službám a nezatěžovala by
klienty, subjekty potvrzující příjem a krajské pobočky Úřadu práce České republiky).
Problematická se může stát tato forma pomoci ve vztahu k dětem. Dávky poskytované podle
zákona č. 329/2011 Sb. jsou nárokem osoby se zdravotním postižením, tj. i dítěte. Měnit tento
koncept pro účely nové dávky není vhodné. Dávka by tak měla být poskytována až dětem
od určitého věku, současně by nemělo být rezignováno na podmínku využívání telekomunikačních
služeb.
Výrazná změna zákona č. 329/2011 Sb. v oblasti příspěvku na zvláštní pomůcku, resp. vyhlášky
č. 388/2011 Sb. – zásah do seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek. Zatížení lékařské
posudkové služby OSSZ, krajských poboček Úřadu práce České republiky a MPSV (včetně PK
MPSV) v roli odvolacího orgánu. Zvýšení výdajů ze státního rozpočtu. Dávka s sebou nese riziko
cenotvornosti. Příspěvkem na zvláštní pomůcku může být přispíváno na „pořízení“, nelze z něj
financovat zapůjčení.
Přínosy:
Přístup k pomoci získá větší okruh osob (zejména pokud bude výše dávky atraktivní). Osoby
si budou moci svobodně zvolit poskytovatele služby.
Z hlediska fiskálního je přínosem, že v oblasti SKZ v ceně do 10 000 Kč by byla pomoc (příspěvek
na zvláštní pomůcku) poskytován pouze osobám s příjmem nižším než 8násobek částky životního
minima (životního minima společně posuzovaných osob). V případě jednotlivce (osoby bez
společně posuzovaných osob jde o částku 27 280 „čistého“. Současná forma podpory prodeje či
pronájmu SZK v rámci univerzální služby je poskytována i osobám bez finančních problémů.
Varianta V1.4d pracuje se zavedením nové nepojistné sociální dávky v rámci zákona č. 117/1995
Sb. (pracovně rovněž „příspěvek na telekomunikační služby“) - s poskytováním opakující se
pomoci nízkopříjmovým skupinám osob, tj. včetně osob se zdravotním postižením s nízkým
příjmem, seniorů apod. Nárok na dávku by vznikl osobám s příjmem do x-násobku částky
životního minima jednotlivce (společně posuzovaných osob), s využitím ustanovení zákona č.
117/1995 Sb. v oblasti společně posuzovaných osob, rozhodných příjmů, jejich zjišťování apod.
Lze zvažovat např. koeficient 2,7 (nárok na dávku při příjmu nepřevyšujícím součin částky
životního minima a 2,7, což je hranice pro nárok na přídavek na dítě), nebo 2 (který je spojen se
zvýšením příspěvku na péči). Oba tyto násobky životního minima vyjadřují v dávkových
předpisech „nízkopříjmovost“. Podpora v oblasti SZK by byla stejná jako u varianty 2a.
Klíčovou otázkou by byl doklad o užívání telekomunikačních služeb, což však platí pro všechny
varianty řešení v oblasti nepojistných dávek. Počet poživatelů, a tedy i výdaje státního rozpočtu, by
plynuly z nastavení hranice příjmu zachovávající nárok na dávku, nicméně jde o variantu
se značnými rozpočtovými dopady. Ostatní nevýhody a přínosy v zásadě kopírují variantu 2a.
Varianta V1.4e pracuje s podporou v oblasti SZK stejnou jako u varianty V1.4c, nepracuje se
vznikem nové sociální dávky, ale s poskytováním pomoci v rámci zákona č. 111/2006 Sb.,
konkrétně příspěvku na živobytí (analogie zvýšení částky živobytí z důvodu dietního stravování).
V souladu s § 29 zákona č. 111/2006 Sb. se částka živobytí zvyšuje, pokud zdravotní stav osoby
vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování,
měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví prováděcí právní předpis. Varianta V1.4e
pracuje s tím, že částka živobytí by se zvyšovala o 200 Kč (ač lze také předpokládat, že by byla
přijata vyšší částka než 200 Kč, současně lze doufat, že by nebyla výše podpory zvýšena tak razantně
jako v případě samostatných dávek). Zvýšení by se týkalo všech osob využívajících na základě
smlouvy dané služby. Tato varianta tedy zahrne osoby nízkopříjmové, tj. včetně nízkopříjmových
osob se zdravotním postižením.
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Z hlediska administrativních nákladů je tato varianta nejméně finančně nákladná. Nenese s sebou
problém zavedení nové nepojistné sociální dávky, ale inspiruje se existujícím principem. Generuje
potřebu změny informačního systému (aplikace) v oblasti dávek pomoci v hmotné nouzi. Tato
varianta nejvíce zachovává konkurenční prostředí, protože poskytovatele služeb budou i nadále
usilovat o zákazníky prostřednictvím cen. Zásadním rizikem je ovšem, že supluje otázku revize
životního minima a vytváří precedens pro užití pro jakýkoli odůvodněný výdaj osob.
Vzhledem k výše uvedeným argumentům se jako nejvhodnější jeví varianta 1.4a nebo 1.4b
v případě navýšení rozpočtových prostředků na podporu znevýhodněných skupin obyvatel.
Celkové ekonomické, sociální a environmentální dopady věcného okruhu
Protože nebyl shromážděn dostatečný objem spolehlivých dat, vyjde celkové zhodnocení z údajů
evropského IA. Jelikož přispěvateli do konzultací a do podkladových analýz byly všechny členské
státy, mohou i tato čísla částečně splnit svou roli.
Dle IA podpora dostupnosti širokopásmového připojení v rámci US pravděpodobně zlepší přístup
znevýhodněných občanů k řadě základních elektronických služeb (eGovernment, VoIP, ebanking
atd.), posílí možnost uplatňování jejich základních práv a účast v informační společnosti. Sociálněekonomická analýza ukazuje, že osoby s nízkými příjmy, starší osoby, osoby s nižší mobilitou nebo
méně schopné opustit domácnost, protože pečují o jinou osobu, jsou náchylnější k sociálnímu
vyloučení. Širokopásmové připojení umožňuje přístup ke službám, nabízí možnost okamžité
komunikace s přáteli a rodinou a přístup k informacím, které jsou k dispozici nepřetržitě a za nižší
náklady, protože nezahrnují cestovní výdaje. Tyto online aktivity rozvíjejí nebo zlepšují komunitní
soudržnost, snižují izolaci jednotlivců a komunit a podporují snahy o posílení rovnosti a digitálního
začlenění, které nakonec řeší problém sociálního vyloučení.
Širokopásmové připojení přináší ekonomické a finanční výhody na úrovni jednotlivců i společnosti.
Pro jednotlivce nabízí širokopásmové připojení obecně nové možnosti vzdělávání a získávání
profesních dovedností, čímž se zlepšují jeho šance na zaměstnání či samostatnou výdělečnou
činnost. Domácnosti s širokopásmovým připojením mohou těžit z finančních úspor díky možnosti
nakupovat online, platit účty, daně z domova či využívat další služby. Národní opatření zajišťující
cenovou dostupnost přímou podporou spotřebitelů mohou fungovat jako opatření na podporu
poptávky a mohou stimulovat další rozvoj širokopásmového trhu.
Náklady na zajištění dostupnosti širokopásmového připojení závisí na přesné definici připojení, ale
vzhledem k úzkému a přesnému rozsahu US obecně budou dle EK pravděpodobně nízké – odhad
činí min. 147,2 mil. EUR až max. 436,2 mil. EUR ročně (v cenách roku 2014). Vyčíslení pro ČR
bylo provedeno výše.
Zvýšené využívání širokopásmového připojení usnadněné touto možností bude mít obecně
pravděpodobně pozitivní dopad na snížení emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší a množství
odpadu. Podporou zavádění digitálních služeb, elektronického obchodu, práce na dálku a dalších
činností, se dle Komise vytváří méně znečišťujících látek aj. Studie pěti členských států EU v rámci
iniciativy Global e-Sustainability Initiative (GeSI) zjistila, že typické činnosti domácností
využívajících širokopásmové připojení mají za následek snížení objemu ročních emisí oxidu
uhličitého o 39 milionů tun.
Výše uvedené závěry jsou v poměrném měřítku validní i pro ČR.
Výběr varianty:
Efektivnost

V0
V1a-b
V1c-e

Velmi
rychlé
pokrytí
0
+
+

Nákladovost

Využití

Dostupnost

Konkurence

AZ

0
+
++

0
+
++

0
+
++

0
0
---

str. 70/116

Složitost/
vynutitelnost
0
++
+

Stabilita
0
+
+

Koherence
Vnitřní
koherence
0
+
-

Externí
koherence
0
+
-

D.

OCHRANA KONCOVÉHO UŽIVATELE

Hlava III („Práva koncových uživatelů“) Kodexu rozšiřuje ochranu koncového uživatele
stanovenou v původní směrnici o univerzální službě a zavádí nová opatření k zajištění vyšší a
harmonizovanější úrovně ochrany ve všech členských státech. V Kodexu jsou koncoví uživatelé
rozděleni na spotřebitele (domácnosti) a neziskové organizace, mikro a malé a střední podniky.
Článek 101 stanoví, že členské státy ve svých vnitrostátních právních předpisech neponechají ani
do nich nezařadí ustanovení na ochranu koncových uživatelů, která by se odchylovala od článků
102 až 115 Kodexu, a to ani přísnější či méně přísná ustanovení, která by zaručovala jinou úroveň
ochrany, není-li v Hlavě III stanoveno jinak. V praxi to znamená, že tyto články Kodexu o právech
koncových uživatelů musí být transponovány shodně ve všech členských státech a stávající nebo
nová pravidla, která by šla pod nebo nad rámec ochrany koncového uživatele, s výjimkou případů,
kdy to Kodex povoluje, jsou předem vyloučena.
Hlavní ustanovení, která je třeba transponovat, jsou následující:
−

Článek 99 Nediskriminační ustanovení;

−

Článek 102 Požadavky na informace u smluv;

−

Článek 103 Transparentnost, srovnávání nabídek a zveřejňování informací;

−

Článek 105 Délka trvání smluv a jejich ukončování;

−

Článek 107 Nabídka balíčku služeb.

Co se týče rozsahu působnosti Kodexu v této oblasti:
1/ rozšiřují se některé prvky ochrany ze spotřebitelů na všechny koncové uživatele či na skupinu
koncových uživatelů tvořenou neziskovými organizacemi, mikro a malými podniky;
2/ některá ustanovení se týkají veškerých interpersonálních komunikačních služeb (tj. včetně těch,
které nejsou založeny na číslech);
3/ oproti dosavadnímu vymezení služeb elektronických komunikací, které je značně obecné (služby
poskytované zpravidla na úplatu, které spočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů), se nově
akcentuje výslovné uvedení služby přístupu k internetu, interpersonální komunikační služby a
služeb M2M komunikace (tj. komunikace mezi stroji).
Ad1/
Konkrétní opatření vztahující se na ta která konkrétní seskupení koncových uživatelů budou
uvedena níže. Společnou charakteristikou tohoto problému ze strany poskytovatelů i ze strany
regulátora je potřeba jednotlivé koncové uživatele rozdělit do kategorií, tj. především u podniků
určit, zda se nejedná o mikro či malý podnik.
Definice těchto podniků jsou následující:
−

mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité
období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,

−

malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR.

(Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized
enterprises (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2003) 1422))
V ČR neexistuje žádný registr, z něhož by bylo možné čerpat aktuální informace o počtu
zaměstnanců, obratu a rozvaze všech účetních jednotek. V ČR je zakotvena povinnost zveřejňovat
účetní závěrku, případně výroční zprávu. Tu mají účetní jednotky, které se zapisují do veřejného
rejstříku, nebo ty, kterým to stanoví zvláštní předpis. Od 1. 1. 2016 se tato povinnost vztahuje i na
spolky, nadace, ústavy, společenství vlastníků jednotek a obecně prospěšné společnosti. Veřejný
rejstřík je vedený rejstříkovým soudem v elektronické podobě. Nicméně mikro a malé účetní
str. 71/116

jednotky bez povinného auditu mohou sestavovat účetní závěrku ve zkráceném rozsahu a nemusí
zveřejňovat výkaz zisků a ztrát. Jejich povinností je tedy zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní
závěrce. Dalším problematickým bodem může být skutečnost, že ne všechny účetní jednotky plní
tak tuto povinnost a pokud ano, ne vždy ji plní včas. Nejjednodušším způsobem, jak se ze strany
mikro a malých podniků přihlásit o práva, které jim přisuzuje Kodex, je podepsat čestné prohlášení
o tom, že podnik splňuje výše uvedené parametry, s případnými důsledky, pokud by čestné
prohlášení obsahovalo nepravdivé skutečnosti (podnik by pozbyl získaná práva, příp. by
poskytovateli musel nahradit způsobenou škodu, též by s křivým prohlášením mohla být spojena
sankce).
Další aspekt je časový. Podnikání je velmi dynamická činnost, a především u subjektů pohybujících
se u horní hranice definice malého podniku je možnost, že i díky jedné větší zakázce na konci roku
zjistí, že se do předem vymezených mantinelů již nevejdou. Je tak třeba v této souvislosti dát
podnikateli možnost ihned, jak tuto skutečnost zjistí, ji oznámit operátorovi a práv se zříci. Dále je
třeba určit datum, k jakému výše uvedené kroky vztáhnout:
−

Datum, ke kterému se účetní závěrka sestavuje - vždy k poslednímu dni účetního období;
pokud je účetním obdobím kalendářní rok, je tímto dnem 31. 12.

−

Datum, kdy je účetní závěrka sestavena - datum, kdy je účetní závěrka fakticky sestavena, tj.
jsou uzavřeny účetní knihy a vytištěny účetní výkazy, k datu je připojen podpisový záznam
statutárního orgánu účetní jednotky (připojením podpisového záznamu statutárního orgánu
se považuje účetní závěrka za sestavenou).

−

(Datum, kdy je účetní závěrka připojena jako povinná příloha k přiznání k dani z příjmů - Toto
datum je nepřímo stanoveno termínem pro podání přiznání k dani z příjmů).

Mírně výše uvedený trend už nastoupila novela ZEK, Sněmovní tisk 420, který byl předložen
Poslanecké sněmovně 1. 3. 2019, již prošel 2. čtením a podané pozměňovací návrhy byly
zpracovány jako tisk 420/3, který byl rozeslán 16. 7. 201932. Původní návrh rozšiřuje některé prvky
ochrany koncových uživatelů na podnikající fyzické osoby a mikropodniky, aktuální pozměňovací
návrh (08/2019) však již obsahuje již jen podnikající fyzické osoby. Zdůvodnění rozšíření ochrany
na další kategorie koncových uživatelů říká, že subjekty, kterým se poskytuje ochrana, jsou sice
podnikatelé stejně jako podnikatelé poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací nebo zajišťující veřejnou komunikační síť, nicméně v předmětných smluvních vztazích
jsou (mnohdy výrazně) slabší smluvní stranou a jejich postavení se v oblasti elektronických
komunikací téměř neliší od postavení spotřebitelů, proto je vhodné tuto faktickou nerovnost
zmírnit právní úpravou. Otázkou je, v jakém tvaru nakonec novela nabude účinnosti a do jaké míry
tato úprava odpovídá Kodexu. To, že je osoba živnostníkem, se sice dá jednoduše ověřit
v Živnostenském rejstříku, nicméně diskutabilní je skutečnost, zda Kodex dává možnost ochranu
rozšířit pouze na skupinu živnostníků, když hovoří o mikro a malých podnicích. Pokud by výklad
EK byl opačný, bylo by třeba transpozicí do ZEK začlenit, vedle podnikajících fyzických osob, i
ostatní subjekty odpovídající evropské definici.
V tomto případě pak bude ověřování komplikované, a to nejen na straně poskytovatelů služeb
(pokud budou chtít prověřit validitu čestného prohlášení), ale i na straně ČTÚ (prokazování, že
navrhovatel patří do té které skupiny koncových uživatelů, řešení sporů se bude odehrávat i v rámci
ČTÚ). I z tohoto důvodu bude vhodné nastavit jasné podmínky, k jakému datu bude čestně
prohlašováno, že podnik je mikro či malým podnikem, jaký bude postup v případě, že jím být
přestane aj.
Jednorázové náklady vzniknou na straně poskytovatelů služeb, neboť budou muset nově
nadefinovat podmínky v souladu s požadavky Kodexu transponovanými do ZEK, vytvořit
příslušné dokumenty/formuláře, provést změny související s přeskupením zákazníků v rámci

32

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?t=420&o=8
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kategorií, upravit informační systémy, aj. Bližší odhady těchto nákladů však zpracovateli poskytnuty
nebyly.
Přínosy pak budou mít formu zesílení pozice subjektů, které jsou ve slabším postavení, mají velmi
malou (až nulovou) vyjednávací sílu.
Ad2/
Jednou ze zásadních změn, kterou Kodex přináší, je zahrnutí komunikačních služeb poskytovaných
prostřednictvím internetu (tzv. OTT či over-the-top služby) pod služby elektronických
komunikací, tj. pojem interpersonálních komunikačních služeb zahrnuje všechny funkčně
substituovatelné služby používané pro interpersonální komunikaci - služby, které umožňují přímou
interaktivní komunikaci mezi dvěma nebo určeným počtem osob (avšak s výjimkou M2M služeb)
bez ohledu na technologii použitou pro jejich poskytování. Tyto interpersonální komunikační
služby jsou Kodexem označovány jako „nezávislé na číslech“. Standardní volání a SMS pak
představují interpersonální komunikační službu založenou na číslech. Jedním z důležitých dopadů
Kodexu proto bude také výslovné vztažení některých prvků regulace služeb elektronických
komunikací na poskytovatele těchto online komunikačních nástrojů, a to zejména v oblasti ochrany
spotřebitele - povinných náležitostí smluv. Konkrétní finanční kvantifikaci nákladů se však
zpracovateli od poskytovatelů těchto služeb získat nepodařilo. Lze předpokládat, že by asi neměly
dosáhnout výrazné výše, protože poskytovatelé se již řídí obecnou úpravou ochrany spotřebitelů.
Půjde tak o úpravu procesů spíše než o zavádění zcela nových. Dle Kodexu se informace mají
poskytovat jednoduchým a srozumitelným způsobem na trvalém nosiči ve smyslu čl. 2 bodu 10
směrnice 2011/83/EU, nebo ve formě dokumentu zpřístupněného poskytovatelem, který lze
snadno stáhnout, není-li poskytnutí na trvalém nosiči možné. „Trvalým nosičem“ se dle směrnice
2011/83/EU rozumí jakýkoli nástroj, který umožňuje spotřebiteli nebo obchodníkovi ukládat
informace určené jemu osobně, a to způsobem vhodným pro jejich budoucí použití, po dobu
přiměřenou jejich účelu, a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu.
Dle preambule uvedené směrnice se může jednat o papír, zařízení USB, CD-ROMy, DVD,
paměťové karty nebo pevné disky počítačů a elektronickou poštu. Při takto široké škále prostředků
lze očekávat, že poskytovatelé si najdou pro ně nejefektivnější způsob minimalizující náklady.
U konkrétních požadavků Kodexu uvedených níže je zvýrazněno, kdo je povinným a kdo
oprávněným subjektem. Nejvíce práv je samozřejmě přiznáno spotřebitelům, nejvíce povinností
pak poskytovatelům služeb přístupu k internetu nebo veřejně dostupných interpersonálních
komunikačních služeb založených na číslech.
Návrh variant řešení:
Varianta 0 - Zachování současného stavu
Varianta 1 - Transpozice znění přijatého na evropské úrovni - konkrétně viz níže
Článek 102 - Požadavky na informace u smluv
1. Předtím, než spotřebitel začne být vázán smlouvou či jakoukoli obdobnou nabídkou, poskytovatelé

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací jiných, než jsou přenosové služby v
sítích používaných pro poskytování služby komunikace mezi stroji, poskytnou informace uvedené
v článcích 5 a 6 směrnice 2011/83/EU, a navíc informace stanovené v příloze VIII této směrnice v rozsahu, v
jakém se vztahují k jimi poskytované službě.

Informace se poskytují jednoduchým a srozumitelným způsobem na trvalém nosiči … Informace se na žádost
poskytují ve formátu přístupném pro koncové uživatele se zdravotním postižením….
2. Informace uvedené v odstavcích 1, 3 a 5 se poskytují též koncovým uživatelům, jimiž jsou mikropodniky,
malé podniky nebo neziskové organizace, ledaže se výslovně zřekly nároku na uplatnění všech nebo některých těchto
ustanovení.
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3. Poskytovatelé veřejně dostupných služeb elektronických komunikací jiných, než jsou přenosové služby používané
pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, poskytnou spotřebitelům stručné a snadno čitelné shrnutí
smlouvy…
5. Jsou-li služby přístupu k internetu nebo veřejně dostupné interpersonální komunikační
služby účtovány na základě času či objemu spotřeby, jejich poskytovatelé nabízejí spotřebitelům funkci
sledování a kontroly využívání každé z účtovaných služeb. Tato funkce zahrnuje včasný přístup k informacím o
úrovni spotřeby služeb zahrnutých do plánu sazeb. Poskytovatelé zejména upozorní spotřebitele před dosažením
limitu spotřeby, jak jej stanovily příslušné orgány v případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány a který
je zahrnut v jejich plánu sazeb, jakož i při úplném vyčerpání určité služby zahrnuté v jejich plánu sazeb.
6. Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpisech zachovat nebo do nich zavést ustanovení
vyžadující od poskytovatelů, aby poskytovali dodatečné informace o úrovni spotřeby a dočasně zabránili dalšímu
využívání příslušných služeb, pokud je přesažen finanční nebo objemový limit stanovený příslušným orgánem…
V ZEK je tato oblast upravena v § 63, Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací a připojení k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací.
Ustanovení tohoto paragrafu je třeba změnit dle znění Kodexu. V bodě 6 je možná diskrece:
Varianta V1a - v souladu s principem nulového „gold platingu“ nenavrhovat zavedení dalších
opatření;
Varianta V1b – otevřít možnost stanovit budoucího stanovení náležitosti informační povinnosti
poskytovatele o úrovni spotřeby a dočasném zabránění dalšího využívání příslušných služeb, pokud
je přesažen finanční nebo objemový limit tak, že tato oblast bude moci být upravena OOP vydaným
ČTÚ;
Varianta V1c – uložit povinnost přímo v ZEK.
Protože v průběhu konzultací nebyla shledána faktická potřeba úkonů dle čl. 6, lze variantu V1c
zamítnout. Vzhledem k rychlému vývoji na trhu je vhodné připustit určitou míru flexibility za cenu
mírného snížení právní jistoty. Jako adekvátní se tak jeví varianta V1b.
Článek 103 - Transparentnost, srovnávání nabídek a zveřejňování informací
1. Příslušné orgány v případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány zajistí, že v případě, kdy poskytovatelé

služeb přístupu k internetu nebo veřejně dostupných interpersonálních komunikačních
služeb spojují poskytování těchto služeb s určitými podmínkami, zveřejní všichni takoví poskytovatelé nebo samotný

příslušný orgán v případné koordinaci s vnitrostátním regulačním orgánem informace uvedené v příloze IX, a to
přehledným, vyčerpávajícím a strojově čitelným způsobem a ve formátu přístupném pro koncové uživatele se
zdravotním postižením v souladu s právem Unie o harmonizaci požadavků na přístupnost u výrobků a služeb. Tyto
informace jsou pravidelně aktualizovány. Příslušné orgány v případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány
mohou stanovit další požadavky týkající se toho, v jaké formě se tyto informace mají zveřejňovat. Tyto informace se
na žádost poskytují před jejich zveřejněním příslušnému orgánu a případně vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.
2. Příslušné orgány v případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány zajistí, aby koncoví uživatelé
měli bezplatný přístup nejméně k jednomu nezávislému nástroji srovnání, který jim umožní porovnávat a posuzovat
různé služby přístupu k internetu a veřejně dostupné interpersonální komunikační služby
založené na číslech a případně veřejně dostupné interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech. ...
Srovnávací nástroje jsou na žádost poskytovatele nástroje certifikovány příslušnými orgány v případné koordinaci s
vnitrostátními regulačními orgány…
4. Členské státy mohou vyžadovat, aby poskytovatelé služeb přístupu k internetu nebo veřejně
dostupných interpersonálních komunikačních služeb založených na číslech, nebo obou druhů
služeb, ve vhodných případech bezplatně předávali stávajícím i novým koncovým uživatelům informace ve
veřejném zájmu, a to s využitím týchž prostředků, jež běžně používají pro komunikaci s koncovými uživateli. V
takovém případě jsou tyto informace poskytovány příslušnými veřejnými orgány ve standardizovaném formátu a
obsahují mimo jiné tyto prvky:
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a) nejobvyklejší způsoby, jimiž jsou služby přístupu k internetu a veřejně dostupné interpersonální komunikační
služby založené na číslech využívány k účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména
pokud může dojít k poškození práv a svobod jiných osob, včetně porušení práv na ochranu údajů, autorských a
souvisejících práv, a jejich právní důsledky; a
b) způsoby ochrany před ohrožením osobní bezpečnosti, soukromí a osobních údajů při užívání služeb přístupu k
internetu a veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb založených na číslech.
Na tomto místě je třeba uvést, že zavedení srovnávacího nástroje dle odst. 2 je předmětem
Komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení garančního hospodářského výboru
č. 181 z 28. schůze konané dne 15. května (tisk 420/2) k novele ZEK, Sněmovní tisk 420, který byl
předložen Poslanecké sněmovně 1. 3. 2019, již prošel 2. čtením a podané pozměňovací návrhy byly
zpracovány jako tisk 420/3, který byl rozeslán 16. 7. 2019. Tento návrh obsahuje požadavek, aby
ČTÚ zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací nástroj,
který by umožnil porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických
komunikací z hlediska a) cen za poskytování služeb, a b) kvality poskytované služby, je-li nabízena
minimální kvalita služby nebo je-li poskytovatel služby povinen takové informace zveřejnit.
Tento návrh je přísnější než znění Kodexu, které hovoří o tom, že:
−
−

−

příslušné orgány mají v případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány zajistit (tj. ne
přímo regulátor, ale i jiný příslušný orgán),
aby koncoví uživatelé měli bezplatný přístup nejméně k jednomu nezávislému nástroji
srovnání (tj. koncoví uživatelé mají mít přístup k nástroji, nicméně regulátor ani jiný příslušný
orgán nemá povinnost tento nástroj zveřejňovat), který jim umožní porovnávat a posuzovat
různé služby. ...
Srovnávací nástroje jsou na žádost poskytovatele nástroje certifikovány příslušnými orgány v
případné koordinaci s vnitrostátními regulačními orgány (tj. postačuje certifikace nástroje
příslušnými orgány v případné koordinaci s regulátorem, přičemž ČTÚ již v současnosti
certifikaci srovnávacích nástrojů provádí).

Z tohoto důvodu není navrhována žádná varianta a doporučuje se upravit ZEK případně v
návaznosti na výsledky legislativního procesu schvalování sněmovního tisku č. 420. Navíc co se
týče srovnávače cen, je třeba též počkat na prováděcí pokyn BEREC, tj. nastavit podmínky a za
necelý rok je měnit, protože požadavky BEREC budou jiné, není účelné.
Prostor pro volbu - možná je volba u odstavce 4, nicméně v souladu s principem nulového „gold
platingu“ není navrhováno zavedení dalších opatření. Uvedený způsob komunikace nemá v ČR
tradici a je otázkou, jakého cíle by bylo dosaženo s ohledem na smysl a účel Kodexu. Lze uvážit,
že předmětný institut by se mohl rozvíjet v rámci samoregulace za podpory ČTÚ. Náklady spojené
s přípravou informací dle konzultací převyšují v současné době možný přínos.
Článek 104 - Kvalita služeb přístupu k internetu a veřejně dostupných interpersonálních
komunikačních služeb
Vnitrostátní regulační orgány v koordinaci s jinými příslušnými orgány mohou od poskytovatelů služeb

přístupu k internetu a veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb
požadovat, aby zveřejňovali úplné, srovnatelné, spolehlivé, uživatelsky vstřícné a aktuální informace pro koncové
uživatele o kvalitě svých služeb, pokud řídí alespoň některé prvky sítě buď přímo, nebo prostřednictvím příslušné
dohody o úrovni služeb, a o opatřeních přijatých s cílem zajistit rovnocenný přístup i pro koncové uživatele se
zdravotním postižením. Vnitrostátní regulační orgány v koordinaci s jinými příslušnými orgány mohou rovněž
požadovat, aby poskytovatelé veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb informovali spotřebitele o
tom, zda kvalita služeb, které poskytují, závisí na vnějších faktorech, jako je například kontrola nad přenosem
signálu či připojení k síti. … Vnitrostátní regulační orgány v koordinaci s jinými příslušnými orgány a při
maximálním zohlednění pokynů BEREC stanoví parametry kvality služby, které mají být měřeny, a příslušné
metody měření, jakož i obsah a formu informací, které mají být zveřejněny, a způsob, jakým mají být informace
zveřejněny, a to včetně případných mechanismů pro certifikaci kvality...
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Český ZEK tyto skutečnosti takto neupravuje. Proto je zde třeba minimálně přejmout znění
Kodexu. Prostor pro diskreci zde otevřen není.
Článek 105 - Délka trvání smluv a jejich ukončování
1. Členské státy zajistí, aby podmínky a postupy ukončování smluv neodrazovaly od změny poskytovatele služeb a
aby smlouvy uzavírané mezi spotřebiteli a poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických

komunikací, jiných než interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech a
přenosových služeb používaných pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, nestanovily
smluvní období přesahující 24 měsíců. Členské státy mohou přijmout nebo ponechat v platnosti ustanovení, která
nařizují kratší maximální délku trvání smluvních závazků.

Tento odstavec se nepoužije na dobu délky trvání smluv o splátkách, kde spotřebitel ve zvláštní smlouvě souhlasil
se splátkovými platbami výhradně za zavedení fyzického připojení, zejména k sítím pro připojení s velmi
vysokou kapacitou. Splátkové smlouvy o zavedení fyzického připojení nezahrnují koncová zařízení, jako jsou routery
a modemy, a nesmí bránit spotřebitelům ve výkonu jejich práv na základě tohoto článku.
2. Odstavec 1 se použije rovněž na koncové uživatele, jimiž jsou mikropodniky, malé podniky
nebo neziskové organizace, ledaže výslovně souhlasily s tím, že se zříkají nároku na uplatnění těchto
ustanovení.
3. Jestliže smlouva nebo vnitrostátní právní předpisy stanoví automatické prodlužování … členské státy zajistí, aby
koncoví uživatelé měli po takovémto prodloužení smlouvy právo tuto smlouvu kdykoli ukončit s nejvýše jednoměsíční
výpovědní lhůtou, stanovenou členskými státy, aniž by těmto uživatelům vznikly jakékoli náklady kromě poplatků
za využívání služby v průběhu výpovědní lhůty. Předtím, než se smlouva automaticky prodlouží, informují
poskytovatelé koncové uživatele důrazným způsobem a včas a na trvalém nosiči o konci smluvního závazku a o
způsobech, jak lze smlouvu vypovědět. Kromě toho poskytovatelé koncovým uživatelům současně podají radu ohledně
nejlepších sazeb za jejich služby. Radu ohledně nejlepších sazeb dávají poskytovatelé koncovým uživatelům alespoň
jednou ročně.
4. Koncoví uživatelé mají právo ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly jakékoli další náklady, když jsou vyrozuměni
o změnách smluvních podmínek ...
Poskytovatelé vyrozumí koncové uživatele o veškerých změnách smluvních podmínek nejméně jeden měsíc předem …
Právo ukončit smlouvu je možné uplatnit do jednoho měsíce po oznámení. Členské státy mohou tuto lhůtu prodloužit
až o tři měsíce. …
5. Za základ pro použití prostředků nápravy, které má spotřebitel k dispozici podle vnitrostátních právních
předpisů, včetně práva ukončit smlouvu bez jakýchkoli nákladů, se považuje jakákoli významná trvající či často se
opakující odchylka skutečného plnění … od plnění uvedeného ve smlouvě.
6. V případě, kdy má … koncový uživatel právo ukončit smlouvu … před koncem dohodnutého smluvního období,
neukládá se koncovému uživateli žádná náhrada, kromě náhrady za dotované koncové zařízení, které si ponechá.
…
7. Pokud jde o přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, mohou práva uvedená
v odstavcích 4 a 6 požívat pouze koncoví uživatelé, kteří jsou spotřebiteli, mikropodniky, malými podniky nebo
neziskovými organizacemi.
Délku trvání smluv a jejich ukončování se snaží aktuálně též upravit novela ZEK, Sněmovní tisk
420, který byl předložen Poslanecké sněmovně 1. 3. 2019, již prošel 2. čtením a podané
pozměňovací návrhy byly zpracovány jako tisk 420/3, který byl rozeslán 16. 7. 2019. Tento návrh
nově navrhuje opustit jakoukoliv úhradu spojenou s předčasným ukončením smlouvy na dobu
určitou, pokud skončí do tří měsíců od uzavření smlouvy. Zároveň navrhuje požadovat v případě
ukončení smlouvy do tří měsíců pouze 1/20 ze zbývajících plateb, která může být vztažena pouze
k tomu, co by účastník skutečně zaplatil, pokud by smlouvu neukončil. Odstranění finanční
překážky má zajistit, aby měli účastníci se změnou poskytovatele služeb co nejnižší náklady, což
povede ke zlepšení jejich mobility na trhu. Předmětné opatření dle důvodové zprávy tímto sleduje
potřebu zvýšení konkurence na trhu, a tím přispívá k posílení postavení účastníků. Dále se navrhuje
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zkrácení lhůty pro ukončení smlouvy na 2 dny místo původních 10, jíž se snižuje prostor pro
retenční nabídky a zvyšuje tlak na otevřenou cenovou soutěž v transparentní rovině ceníkových
cen.
Z důvodu novely ZEK v PSP ČR opět není navrhována žádná varianta a doporučuje se upravit
případně ZEK v návaznosti na výsledky legislativního procesu schvalování sněmovního tisku
č. 420.
Prostor pro volbu – v čl. 105 je možná diskrece u odstavce 1, 4 a 6. Protože však zpracovatel neměl
k dispozici data, na základě kterých by posoudil vhodnost přijetí úpravy odlišné od Kodexu,
doporučujeme převzít podmínky Kodexu.
Článek 106 - Změna poskytovatele a přenositelnost čísel
1. V případě, že koncový uživatel mění poskytovatele služeb přístupu k internetu, poskytnou mu
dotčení poskytovatelé před touto změnou a v jejím průběhu odpovídající informace a zajistí kontinuitu služeb přístupu
k internetu, není-li to technicky nemožné. Přijímající poskytovatel zajistí, aby k aktivaci služby přístupu k internetu
došlo v nejkratší možné době k datu a ve lhůtě výslovně dohodnuté s koncovým uživatelem. Předávající poskytovatel
nadále poskytuje své služby přístupu k internetu za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby
přístupu k internetu přijímajícího poskytovatele. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele
nepřesáhne jeden pracovní den. Vnitrostátní regulační orgány zajistí efektivnost a jednoduchost změny poskytovatele
pro koncového uživatele.
2. Členské státy zajistí, aby všichni koncoví uživatelé s čísly z národního číslovacího plánu měli právo si … ponechat
svá čísla ...
3. … aby si koncový uživatel mohl ponechat právo na přenesení čísla národního číslovacího plánu … po dobu
nejméně jednoho měsíce po ukončení smlouvy ...
4. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby stanovování cen mezi poskytovateli v souvislosti s poskytováním
přenositelnosti čísel bylo nákladově orientované a aby se koncových uživatelů netýkalo žádné přímé zpoplatnění.
5. Přenesení čísel a jejich následná aktivace se provedou v nejkratší možné lhůtě k datu výslovně dohodnutému s
koncovým uživatelem. ...
6. Postup změny poskytovatele a přenesení čísla … vede přijímající poskytovatel a přijímající i předávající
poskytovatel spolupracují v dobré víře. Postupy změny poskytovatele a přenesení čísla nezdrží ani nezneužijí ...
Vnitrostátní regulační orgány mohou stanovit podrobnosti postupu pro změnu poskytovatele a přenesení čísel, a to s
přihlédnutím k vnitrostátním předpisům týkajícím se smluv, k technickému rozvoji a k tomu, že je třeba zachovat
kontinuitu služby pro koncové uživatele. Je-li to technicky proveditelné, tyto podrobnosti zahrnují požadavek, aby
byl převod dokončen metodou OTA („over-the-air“), nepožádá-li koncový uživatel o jinou metodu. Vnitrostátní
regulační orgány rovněž přijmou příslušná opatření zajišťující, aby byli koncoví uživatelé v průběhu celého postupu
změny poskytovatele a přenesení čísla přiměřeně informováni a chráněni ...
7. Členské státy stanoví pravidla pro sankce pro případ nedodržení povinností poskytovatelů …, včetně zpoždění
nebo zneužití přenesení čísla ze strany poskytovatelů či jejich jménem.
8. Členské státy stanoví pravidla pro snadné a včasné odškodnění koncových uživatelů ze strany poskytovatelů pro
případ nedodržení povinností poskytovatelů … jakož i pro případy zpoždění nebo zneužití postupů přenesení čísla
a změny poskytovatele a nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.
9. Navíc … zajistí, aby byli koncoví uživatelé odpovídajícím způsobem informování o právu na odškodnění ...
I návrh nové úpravy oblasti změny poskytovatele a přenositelnosti čísel je obsažen v novele ZEK,
Sněmovním tisku 420. Navrhovaná ustanovení jsou realizací principu „one-stop-shop“ (zásada
„jednoho kontaktního místa“) s cílem snížení administrativní náročnosti přechodu mezi
poskytovateli služeb elektronických komunikací a zvýšení pravděpodobnosti, že účastník v případě
nevyhovujících podmínek změní poskytovatele, což by mělo zajistit snahu poskytovatelů nabízet
co nejpříznivější podmínky, aby k přechodům nedocházelo.
str. 77/116

Do § 34 ZEK se tak doplňují odstavce stanovující, že:
„(6) Účastník, který hodlá uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti s jiným podnikatelem zajišťujícím veřejnou
komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, než se
kterým má uzavřenu smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
nebo připojení k veřejné komunikační síti (dále jen „přejímající poskytovatel služby“), může
zároveň přejímajícího poskytovatele služby požádat o zajištění přenesení telefonního čísla. ...
….(8) Přejímající poskytovatel služby do 24 hodin od ověření totožnosti účastníka … vyrozumí
podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo poskytujícího
účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací o okamžiku zániku smlouvy …
a společně s ním zajistí, aby jimi poskytované služby na sebe přímo navazovaly.“
Komplexním pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení garančního hospodářského výboru
č. 181 z 28. schůze konané dne 15. května (tisk 420/2) k novele ZEK, Sněmovní tisk 420, se dále
do ZEK zavádí ověřovací kód. V současné době je při převodu telefonního čísla od stávajícího
poskytovatele mobilních služeb k novému poskytovateli využíváno tzv. ČVOP - číslo výpovědi
opuštěného operátora, čtrnáctimístný autorizační kód zahrnující kód pro původního poskytovatele
(1. až 3. číslice) a nejbližší možné datum pro přenos ze strany opouštěného operátora ve formátu
MM.DD (4. až 7. číslice). S novým operátorem si pak lze zvolit jakékoliv datum následující po datu
uvedeném ve ČVOP. Tento institut není upraven zákonem, je výsledkem samoregulace sektoru a
jeho opatřením proti tzv. slammingu (neautorizované objednání zřízení nebo převodu služby bez
souhlasu účastníka, příp. bez vědomí stávajícího poskytovatele služby). ČTÚ pouze v rámci svých
zákonných kompetencí stanovil opatřením obecné povahy základní pravidla postupu vůči
zákazníkovi. Dle zkušenosti regulátora však ČVOP mohou být zneužívány k prodlužování setrvání
zákazníka u původního poskytovatele. Ověřovací kódy v návrhu tak mohou být vnímány jako krok
zpět vnášející do systému určitou rigiditu. Nicméně legislativní proces není u konce. Z tohoto
důvodu navrhována žádná varianta a doporučuje se upravit případně ZEK v návaznosti na
výsledky legislativního procesu schvalování sněmovního tisku č. 420.
Článek 107 - Nabídka balíčku služeb
1. Jestliže balíček služeb nebo balíček služeb a koncového zařízení nabízený spotřebiteli obsahuje alespoň službu
přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech, použijí se čl.
102 odst. 3, čl. 103 odst. 1, článek 105 a čl. 106 odst. 1 na všechny složky balíčku, a to s nezbytnými úpravami
i na ty složky, na které by se uvedená ustanovení jinak nevztahovala.
2. Pokud má spotřebitel … právo ukončit kteroukoli složku balíčku uvedenou v odstavci 1 před dohodnutou
smluvní lhůtou z důvodu nesouladu se smlouvou nebo neplnění smluvních závazků, členské státy stanoví, že
spotřebitel má právo ukončit smlouvu ve vztahu ke všem složkám daného balíčku.
3. Případné uzavření smlouvy týkající se doplňkových služeb nebo koncového zařízení, které poskytuje či distribuuje
tentýž poskytovatel služeb přístupu k internetu nebo veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb
založených na číslech, neprodlužuje původní dobu trvání smlouvy, k níž se služby či koncové zařízení přidávají,
pokud s tím spotřebitel při uzavírání smlouvy o doplňkových službách nebo koncovém zařízení výslovně nevyjádřil
svůj souhlas.
4. Odstavce 1 a 3 se použijí rovněž na koncové uživatele, jimiž jsou mikropodniky, malé podniky
nebo neziskové organizace, ledaže výslovně souhlasily s tím, že se zcela nebo částečně zříkají nároku na
uplatnění těchto ustanovení.
5. Členské státy mohou rovněž uplatnit odstavec 1 ve vztahu k jiným ustanovením této hlavy.
Velké množství spotřebitelů nyní nakupuje služby jako součást balíčků, zahrnujících kombinaci
komunikačních, příp. dalších služeb nebo produktů. Kodex reaguje na skutečnost, že různá pravidla
vztahující se na různé komponenty balíčku mohou spotřebitelům způsobit potíže při zamýšlené
změně poskytovatele služeb a vytvořit riziko smluvního „zablokování“, což by mohlo narušit
hospodářskou soutěž na trhu. Proto článek 107 poskytuje spotřebitelům novou a vyšší úroveň
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ochrany tím, že nařizuje, aby se na všechny komponenty balíčku (včetně koncových zařízení),
pokud balíček zahrnuje alespoň jednu službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou
komunikační službu založenou na číslech, vztahovala následující pravidla:
−
−
−
−

požadavky na informace u smluv;
požadavky na transparentnost;
požadavky na délku trvání smluv a jejich ukončování; a
pravidla pro změnu poskytovatele.

Navíc pokud má spotřebitel právo ukončit jeden kteroukoli složku balíčku před dohodnutou
smluvní lhůtou, má právo ukončit smlouvu ve vztahu ke všem složkám daného balíčku.
Varianta V1a – požadavky Kodexu transponovat pouze jako požadavky na služby elektronických
komunikací.
Varianta V1b - požadavky Kodexu transponovat jako požadavky na služby elektronických
komunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání, případně jiné služby informační
společnosti.
Varianta V1c - udělit ČTÚ výslovnou pravomoc nad všemi prvky balíčku, pokud balíček zahrnuje
alespoň službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu
založenou na číslech; tato změna by znamenala, že ČTÚ by měl výslovnou pravomoc i nad
nekomunikačními prvky balíčku, včetně služeb, které podléhají samostatným regulačním režimům;
např. pokud jsou energetické produkty nabízeny společně se službou přístupu k internetu, pravidla
Kodexu týkající se požadavků na informace, maximální délky trvání smlouvy a práv na ukončení a
změn poskytovatele by se vztahovala i na energetické služby balíčku. Nicméně např. ERÚ má své
vlastní podmínky ve vztahu k poskytovaným energetickým službám. To může vytvářet potenciál
pro střet příslušných regulačních rámců. V současné době je potenciál takového střetu omezený,
protože jiné regulované služby nejsou běžně součástí komunikačních balíčků. Navíc se požadavky
Kodexu, pokud jde o informace o smlouvách, transparentnost, ukončení a změnu poskytovatele,
nezdají být zjevně neslučitelné s jinými regulačními režimy.
Varianta V1d – sjednocení regulace ve výše uvedených bodech; ponechání kompetencí příslušným
regulačním úřadům při stanovení povinné součinnosti/spolupráce regulátorů.
Dle odpovědi EK na otázku: Na jaké typy produktů a služeb by se měl vztahovat článek 107? Bylo
záměrem Kodexem pokrýt služby, jakými je dodávka energií, pokud jsou nabízeny jako součást
balíčku se službou přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační
službou založenou na číslech od stejného poskytovatele?
s odpovědí EK: „Znění se zdá být jasné. Pokud poskytovatel služby přístupu k internetu sdružuje
různé „služby“ nebo balíčky „služeb a koncových zařízení“, pak se uvedená pravidla vztahují
mutatis mutandis na všechny takové služby a koncová zařízení („poskytované nebo prodávané
stejným poskytovatelem“ viz čl. 283 Preambule). Energie (tj. „Elektřina“), dle judikatury EU, spadá
pod „zboží“, a proto nebylo zamýšleno ho regulačním rámcem pokrýt.“
lze varianty V1c a V1d vyloučit. Jako nejvhodnější a nejjednodušeji implementovatelná se jeví
varianta V1a, nicméně dle odpovědi EK je třeba zahrnout i další služby informační společnosti
atp., které jsou poskytovány jako součásti balíčku, i když jsou upraveny jinými zákony než ZEK.
K implementaci se tak doporučuje varianta V1b.
Článek 109 - Tísňová komunikace a jednotné evropské tísňové číslo
V této oblasti je v ČR vedena především diskuze o tom, zda je třeba explicitně vyjádřit, kdo má být
odpovědný za koordinaci složek záchranného systému z hlediska strategického a koncepčního
v přístupu k problematice tísňové komunikace.
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V ČR působí tři hlavní tísňové služby:
−
−
−

Hasičský záchranný sbor (HZS, Generální ředitelství HZS ČR je organizační součástí
Ministerstva vnitra);
Zdravotnická záchranná služba (ZZS, je provozována regionálně, kompetenčně patří ZZS
Ministerstvu zdravotnictví a je tvořena územními středisky zřizovanými kraji a hl. m. Prahou,
které ji v rámci svých regionů financují a zajišťují jejich provoz);
Policie ČR (PČR - je podřízena Ministerstvu vnitra ČR, které vytváří podmínky pro plnění
jejich úkolů).

Tísňová komunikace probíhá na lince 112 a národních tísňových linkách 150, 155, 158. Nicméně
vzhledem k různým subjektům, které tyto služby zajišťují, nejsou tísňová volání řešena jednou
entitou, tj. ČR nemá svou právní úpravu striktně v souladu s požadavky EU.
Jako ideální ilustraci příkladné koordinace lze uvést Moravskoslezský kraj, kde byla dokončena a
v roce 2011 uvedena do provozu budova Integrovaného bezpečnostního centra (IBC). Do IBC
jsou svedena volání na tísňová čísla z území celého Moravskoslezského kraje. Svou činnost tak
mohlo ukončit Centrum tísňového volání v Ostravě a všechna další operační střediska hasičů,
zdravotnické záchranné služby a Policie ČR v Moravskoslezském kraji. Nyní jsou z jediného místa,
z IBC, předávány pokyny k výjezdu záchranných a zásahových jednotek do všech stanic a sídel
hasičů, záchranky a Policie ČR v kraji. Ti k zásahům vyjíždějí ze svých stanic stejně jako doposud.
Jejich práce a činnost na místě zásahu je však řízena a koordinována z jediného společného
prostoru – z IBC. Všichni dispečeři spolupracují ve společném dispečerském sále. K dispozici mají
tu nejmodernější technologii a špičkovou informační podporu k tomu, aby rychle a účinně zvládli
všechny malé případy, ale i velké havárie, mimořádné události a krizové situace na území celého
Moravskoslezského kraje. (Zdroj: https://www.hzscr.cz/clanek/integrovane-bezpecnostni-centrummoravskoslezskeho-kraje.aspx)
Společná koordinace bude potřeba, neboť dle Kodexu musí být stále zajištěna možnost tísňového
volání, ale i zasílání SMS. Tento minimální standard by se však měl do budoucna dále rozvíjet: měla
by se dále vyvíjet funkce lokalizace volajícího, budou dostupná nová technologická řešení, sítě 5G,
množství komunikačních aplikací (handicapovaní velmi často používají ke komunikaci internetové
aplikace), vše musí být jednoduše přístupné i pro zahraniční návštěvníky. Tísňová pracoviště pak
musí být připravena komunikovat, tj. volání (SMS) aj. přijmout a zpracovat. Musí sledovat nové
možnosti komunikace a být připravena nové aplikace začít používat (již nyní obsahuje Kodex
ustanovení, že pokud EK zjistí, že stávající nástroje nejsou dostatečné, povinnost může být
vztažena i na poskytovatele OTT služeb). A pokud bude na jedné straně stanovena možnost
tísňové komunikace prostřednictvím operátorů, na druhé straně musí být příslušné složky
komunikaci přijímat.
Základní standard musí být uplatněn nejen na linku 112, ale na všechny národní tísňové linky.
V tomto věcném okruhu je tak třeba převzít nové požadavky Kodexu a nejen připravit ZEK, ale
v tomto případě i zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, na budoucí rozvoj
v této oblasti. Nákladem budou případné finanční prostředky vynaložené na úpravu systému,
přínosem pak garance bezpečného života a bezpečných domovů pro obyvatele ČR.
Celkové ekonomické dopady věcného okruhu
Není možné odhadnout roční náklady spojené s novými povinnostmi pro poskytovatele OTT
služeb. Skutečnost, že komunikační OTT služby budou jasně podléhat výše uvedenému souboru
povinností, by se mohla projevit v nákladech a mírném dopadu na hospodářskou soutěž na trhu.
Všechny OTT služby budou po transpozici Kodexu nově podléhat požadavkům, pokud jde o
důvěrnost (a potenciálně soukromí, s výhradou přezkumu Směrnice o soukromí v elektronických
komunikacích), což může znamenat, že některé současné obchodní modely OTT budou muset být
upraveny.
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Náklady na vynucování a dodržování předpisů by se vyjasněním pravidel mohly na jedné straně
mírně snížit. Na druhou straně vzroste administrativní zátěž regulátora, protože se rozšiřuje okruh
subjektů, na které regulace dopadá.
Vyjasnění ustanovení týkajících se balíčků by jako takové nemělo indukovat nové náklady na
dodržování předpisů, ale v některých případech by mohlo vést k úpravě podmínek stávajících
nabídek.
Z hlediska makroekonomického hlediska dle IA varianta 1 přispívá k dosažení zvýšení efektivity s
nižšími transakčními náklady a náklady na dodržování předpisů, rovnějšího regulačního prostředí
(zejména s ohledem na bezpečnost a soukromí), snížení regulačního rizika díky zvýšení právní
jistoty či větší důvěry mezi koncovými uživateli. Tento agregovaný dopad může zvýšit roční růst
HDP o 0,15 procentního bodu. EK odhaduje, že roční makroekonomický růst bude vyšší (1,85 %)
než v základním scénáři (1,70 %) v období mezi lety 2021 - 2025.
Sociální a environmentální dopady
Ve srovnání s výchozím stavem bude přímý dopad na sektorovou zaměstnanost pravděpodobně
zanedbatelný. Vzhledem k růstu makroekonomické efektivity však může být pozitivní
makroekonomický dopad na pracovní místa a mzdy významnější.
Výběr varianty:
Efektivnost

V0

0

Konkurence,
inovace
0

V1

+

++

Streamlining

E.

Přeshraniční
služby
0

Nákladovost
Náklady/složitost/
vynutitelnost
0

Koherence

Ochrana
spotřebitele
0
+++

++

+++

0

Vnitřní
koherence
0

Vnější
koherence
0

–

++

+

Stabilita

INSTITUCIONÁLNÍ STRUKTURA

Návrh variant řešení:
Varianta 0: Zachování současného stavu
Dnešní regulační rámec poskytuje vnitrostátním regulačním orgánům a členským státům vysokou
míru flexibility. To otevírá významný prostor regulaci, která má být přizpůsobena specifickým
vnitrostátním nebo místním podmínkám. Tento systém však přináší značné nedostatky v oblastech,
kde je nezbytná konzistence.
Varianta 1: Poradní úloha BEREC s určitými normativními pravomocemi pro BEREC a lepší proces přezkumu
trhu a přidělování spektra aj.
Tato varianta je zde uváděna proto, že si vyžádá vyšší účast zástupců ČTÚ na procesech zaváděných
Kodexem, které se týkají BEREC. Na základě konzultace s regulátorem byla zvýšená
administrativní náročnost plynoucí ze všech nových povinností zaváděných Kodexem odhadnuta
na 2 – 3 FTE. V těchto nových potřebných úvazcích je zahrnut i podíl ČTÚ na aktivitách BEREC.
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4 Návrh řešení
Vyhodnocení jednotlivých variant je provedeno v rámci kapitol s příslušnými věcnými okruhy. Zde
proto pouze pro přehlednost shrnujeme zvolená řešení:
Na základě výsledků procesu RIA, analýzy a hodnocení jednotlivých variant a dle výstupů
z konzultací byly z těchto možností
Varianta 0 - Zachování současného stavu – tato varianta je uváděna proto, že s ní lze pracovat jako s benchmarkem
– variantou, k níž lze vztahovat náklady a přínosy jiných variant pro jejich porovnatelnost.
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu do českého právního řádu, tj.
transpozice znění přijatého na evropské úrovni, a tam, kde je možnost volby, respektovat stávající normy.
Varianta 2: Alternativní přístup k transpozici, tj. doplnit text Kodexu tak, aby bylo v českém prostředí dosaženo
cílů stanovených Kodexem a dalšími strategickými dokumenty ČR pro oblast služeb elektronických komunikací.
zvoleny následující varianty:
A. REGULACE PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ
A.1 Obecné cíle – podpora sítí s velmi vysokou kapacitou
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu
A.2 Zeměpisná mapování budování sítí
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách:
− Varianta V1.1b – nezafixovat přesně lhůtu pro aktualizaci zeměpisného mapování dosahu
sítí elektronických komunikací umožňujících poskytování širokopásmového připojení po
21. prosinci 2023 a využít text z Kodexu, tj. využít slovo „alespoň“ každé tři roky z čl. 22,
odst. 1;
− Varianta V1.2b – zeměpisné mapování „může rovněž zahrnovat prognózu“ týkající se
dosahu širokopásmových sítí včetně sítí s velmi vysokou kapacitou (viz znění čl. 22. odst.
1 Kodexu výše.
A.3 Symetrická regulace
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách:
− Varianta V1.1b – mírně posílit personální/finanční kapacity úřadu a ad hoc zpracovávat
průzkum trhu s identifikací relevantních subjektů;
− Varianta V1.2a - ZEK bude upraven tak, aby ČTÚ umožňoval již při udělování práv na
užívání rádiového spektra jednoznačně stanovit možnost budoucího uložení povinnosti
související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody
o přístupu k roamingu, a doplněn o zmocnění pro ČTÚ v podobě oprávnění stanovit
v budoucnu ad hoc cestou individualizovaného rozhodnutí konkrétní povinnosti v oblasti
sdílení.
A.4 Asymetrická regulace
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu
B. PROBLEMATIKA HARMONIZOVANÉ ČÁSTI RÁDIOVÉHO SPEKTRA PRO
SLUŽBY BEZDRÁTOVÉ ŠIROKOPÁSMOVÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantě
− V1a – režim 15 + 5, tj. příděl na 15 let plus opce na 5 let při splnění podmínek stanovených
Kodexem.
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C. UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA (US)
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách:
− Varianta V1.2 - z US vypustit služby VTA;
− Varianta 1.4a nebo 1.4b v případě navýšení rozpočtových prostředků na podporu
znevýhodněných skupin obyvatel.
D. OCHRANA KONCOVÉHO UŽIVATELE
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách:
− Varianta V1b – otevřít možnost stanovit budoucího stanovení náležitosti informační
povinnosti poskytovatele o úrovni spotřeby a dočasném zabránění dalšího využívání
příslušných služeb, pokud je přesažen finanční nebo objemový limit tak, že tato oblast bude
moci být upravena OOP vydaným ČTÚ;
− Varianta V1b - požadavky Kodexu transponovat jako požadavky na služby elektronických
komunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání, případně jiné služby
informační společnosti.
Shrnutí významných nákladů a přínosů na konkrétní identifikované dotčené subjekty
zvolených variant
Náklady

Přínosy

A. REGULACE PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ
Inkumbenti - přísnější regulace v oblasti Koncoví uživatelé (domácnosti, MSP, velké a
infrastruktury, tlak na investice = náklady na nadnárodní společnosti jako odběratelé služeb
zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
elektronických komunikací aj.) - Přínosy z efektivní
konkurence,
jednoduššího
vstupu
na
Výrobci zařízení - v závislosti na obchodním
maloobchodní trh i jiných subjektů; lepší a levnější
modelu / zákaznické základně
služby na maloobchodním trhu, vyšší kvalita služeb
Regulátor - více preskriptivních pravomocí, díky dostupnějšímu širokopásmovému připojení v
případné nové náklady mohou být spojeny se důsledku konkurence a existující motivace k
zeměpisným mapováním.
budování sítí.
Inkumbenti - potenciální zmírnění odvětvové
regulace
Ostatní
podnikatelé
v
elektronických
komunikacích - Výhody plynoucí z vyšší
dostupnosti sítí a konzistentních velkoobchodních
nabídek.
Vstupující na trh - Snazší přístup na trh pro
všechny (je to např. i cíl nápravných opatření – viz
dále)
Investoři do samotné infrastruktury Zlepšení
možnosti využití již vybudovaných sítí nebo
budování sítí nových, protože jsou k dispozici
navazující velkoobchodní produkty
Poskytovatelé aplikací a obsahu Větší možnosti v
oblasti nabídky služeb aplikací a obsahu, protože
bude k dispozici širokopásmové připojení, které
umožní distribuci jejich služeb
Výrobci zařízení - v závislosti na obchodním
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modelu / zákaznické základně
Regulátor - více preskriptivních pravomocí, snižuje
frekvence provádění analýz trhů.
Ekonometrická analýza provedená v podkladové
zprávě pro Komisi zjistila vazbu mezi zvýšením
průměrných rychlostí širokopásmového připojení a
celkovou produktivitou v řadě odvětví odhadovaný nárůst rychlosti a kvality služeb
spojený s plným pokrytím FTTH celé EU v roce
2025 by vedl k o 2 % vyššímu HDP než při
zachování současného stavu, resp. k o 0,76 %
vyššímu HDP v realističtějším scénáři s 62%
širokopásmovým připojením FTTH/B v roce
2025. Tato procenta lze přibližně aplikovat i na ČR.
Dostupnost vysokorychlostního širokopásmového
připojení může zpomalit odliv obyvatelstva z
venkovských oblastí a podpořit zaměstnanost.
Konkrétně 10% nárůst podílu obyvatel žijících ve
vzdálenosti 353 metrů od optické sítě odpovídá
0,25% pozitivní změně v počtu obyvatel po třech
letech (tj. zvýšení přílivu nebo snížení odlivu).
Environmentální přínos - sítě FTTH používají o 20
% méně elektřiny ve srovnání se sítěmi VDSL2
sloužícími stejnému počtu účastníků.
A.1 Obecné cíle – podpora sítí s velmi vysokou kapacitou
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu
Výše uvedené v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ

Výše uvedené v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ

A.2 Zeměpisná mapování budování sítí
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách
Varianta V1.1b – nezafixovat přesně lhůtu pro aktualizaci zeměpisného mapování dosahu sítí
elektronických komunikací umožňujících poskytování širokopásmového připojení
K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:

K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:

Mírné snížení míry právní jistoty. Právní nejistotu, Vyšší flexibilita umožňující reagovat na vývoj a
pokud by to byl pro povinné osoby problém, lze aktuální podmínky na trhu.
snížit např. deklaratorním prohlášením/výkladem
Úspory nákladů, pokud frekvence aktualizace bude
ČTÚ/MPO či úpravou v podzákonném předpise.
nižší než ve Variantě 0 (současném stavu).
Rozšiřuje okruh povinných osob – náklady na
reporting nově povinných osob
Varianta V1.2b – zeměpisné mapování „může rovněž zahrnovat prognózu“ …
K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:
V současné době jsou data o výhledech sbírána,
nicméně charakter sebraných informací je pouze
indikativní; jde o plány, které nejsou nijak závazné,
navíc se tyto informace často mění - jeví se tedy
str. 84/116

jako vhodnější varianta V1.2b s tím, že informace o
výhledech by měly být regulátorem poptávány
v okamžiku, kdy jich bude skutečně reálně potřeba
Náklady ČTÚ spojené se sběrem dat pro
zeměpisné mapování = náklady na 2 – 3 FTE, 1,9
– 2,8 mil. Kč ročně.
Rozšiřuje okruh povinných osob – náklady na
reporting nově povinných osob.
Zeměpisné mapování nelze zaměňovat s výkonem
kontrolní činnosti ČTÚ. V rámci mapování ČTÚ
získá příslušné informace, neznamená to však, že
některý subjekt poskytující služby elektronických
komunikací nezůstane před ČTÚ skryt. Jakákoli
povinná osoba však bude moci být sankcionována
za neposkytnutí informací, zda je nebo není
podnikatelem v elektronických komunikacích nebo
je neoznámeným podnikatelem v elektronických
komunikacích, avšak nesplnil zákonnou registrační
povinnost.
A.3 Symetrická regulace
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách
Varianta V1.1b – mírně posílit personální/finanční kapacity úřadu a ad hoc zpracovávat průzkum trhu s
identifikací relevantních subjektů
K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:
Náklady na zjišťování, na které subjekty může
dopadnout
povinnost
vztahující
se
na
poskytovatele interpersonálních komunikačních
služeb nezávislých na číslech
Varianta V1.2a - ZEK bude upraven tak, aby ČTÚ umožňoval již při udělování práv na užívání
rádiového spektra jednoznačně stanovit možnost budoucího uložení povinnosti související se sdílením
pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu…
K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:

K výše uvedenému v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ:

Subjekty, které budou nabízet sdílení/přístup – Subjekty,
které
budou
benefitovat
ze
administrativní
náklady,
náklady
spojené sdílení/přístupu - flexibilita řešení a možnost
s povinností sdílet/umožnit přístup
reakce na rychlý technologický vývoj
ČTÚ – Náklady na vydání rozhodnutí
Záruku předvídatelnosti pro potenciální investory
u varianty V1.2a mohou představovat obecné
podmínky či pokyny vydané ČTÚ.

ČTÚ - v příslušném čase lze detailněji nastavit
parametry povinnosti

A.4 Asymetrická regulace
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu
Výše uvedené v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ

Výše uvedené v bodě A. REGULACE
PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ
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B. PROBLEMATIKA HARMONIZOVANÉ ČÁSTI RÁDIOVÉHO SPEKTRA PRO SLUŽBY
BEZDRÁTOVÉ ŠIROKOPÁSMOVÉ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantě
ČTÚ - administrativní náklady - tyto náklady jsou Spotřebitelé - benefity z koordinovaného přístupu
již součástí odhadu 3 FTE uvedených v kapitole A. k přidělování a využívání spektra v celé EU včetně
REGULACE PŘÍSTUPU A PROPOJENÍ.
sítí 5G
MSP jako koncoví uživatelé - pozitivní dopady se
neliší od dopadů na jiné koncové uživatele. Rychlé
vybudování sítí 5G by vytvořilo příležitost pro
inovace a podnikání, což by prospělo právě MSP.
Alternativní mobilní operátoři - více příležitostí k
přístupu ke spektru, které (pokud jde o hlavní
pásma) je nyní přístupné pouze velkým
společnostem s finanční silou na nákup výlučných
práv.
Ostatní uživatelé spektra - vyšší úroveň regulační
jistoty a konzistentnosti i napříč členskými státy.
Odhaduje se, že vybudování sítí 5G přinese 146,5
miliard EUR ročně. (Pokud bychom velmi
zjednodušeně zvážili podílem HDP ČR na
ekonomice EU28, hovořili bychom o 1,9 mld.
EUR.)
Jedním z klíčových přínosů (10,5 mld. EUR) pro
venkovské oblasti bude schopnost sítí 5G pomoci
překonat digitální propast a obtíže při poskytování
širokopásmového připojení ve venkovských
oblastech.
V1a – režim 15 + 5, tj. příděl na 15 let plus opce na 5 let při splnění podmínek stanovených Kodexem.
K výše uvedenému v bodě B.PROBLEMATIKA
HARMONIZOVANÉ ČÁSTI RÁDIOVÉHO
SPEKTRA PRO SLUŽBY BEZDRÁTOVÉ
ŠIROKOPÁSMOVÉ
ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKACE:
Všichni stakeholdeři - Delší doba platnosti práv
(namísto 15 + x varianta 15 + 5 + x) zvýší stabilitu
a jistotu investičního prostředí, jakož i podmínek
pro inovace či pro rozvoj sekundárních trhů.
Tato varianta je střední cestou mezi dvěma
protipólnými přístupy v některých členských
státech EU – tj. práva jsou udělována na dobu
neomezenou, avšak za přísnějších podmínek a
s jednodušším odnímáním přídělů, či jsou
udělována na dobu krátkou bez zásadnějších
podmínek, kdy v případě špatného chování
operátora mu práva již dále udělena nejsou.
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C. UNIVERZÁLNÍ SLUŽBA (US)
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách
Lepší přístup znevýhodněných občanů k řadě
základních elektronických služeb (eGovernment,
VoIP, ebanking atd.), možnost uplatňování jejich
základních práv a účast v informační společnosti Sociálně-ekonomická analýza ukazuje, že osoby s
nízkými příjmy, starší osoby, osoby s nižší
mobilitou nebo méně schopné opustit domácnost,
protože pečují o jinou osobu, jsou náchylnější k
sociálnímu vyloučení. Širokopásmové připojení
umožňuje přístup ke službám, nabízí možnost
okamžité komunikace s přáteli a rodinou a přístup
k informacím, které jsou k dispozici nepřetržitě a za
nižší náklady, protože nezahrnují cestovní výdaje.
Tyto online aktivity rozvíjejí nebo zlepšují
komunitní soudržnost, snižují izolaci jednotlivců a
komunit a podporují snahy o posílení rovnosti a
digitálního začlenění, které nakonec řeší problém
sociálního vyloučení.
Pro jednotlivce nabízí širokopásmové připojení
obecně nové možnosti vzdělávání a získávání
profesních dovedností, čímž se zlepšují jeho šance
na zaměstnání či samostatnou výdělečnou činnost.
Domácnosti s širokopásmovým připojením mohou
těžit z finančních úspor díky možnosti nakupovat
online, platit účty, daně z domova či využívat další
služby.
Pozitivní dopad na snížení emisí skleníkových
plynů, znečištění ovzduší a množství odpadu.
Podporou
zavádění
digitálních
služeb,
elektronického obchodu, práce na dálku a dalších
činností, se dle Komise vytváří méně znečišťujících
látek aj.
Varianta V1.2 - z US vypustit služby VTA
K výše uvedenému v bodě C. UNIVERZÁLNÍ K výše uvedenému v bodě C. UNIVERZÁLNÍ
SLUŽBA (US):
SLUŽBA (US):
Z pohledu sociální funkce VTA bude vždy
existovat osoba, která by případně VTA využila;
opravdu však toto má být věc, kterou má zajišťovat
stát? – jedná se o jednotky hovorů ročně a pokud
by některá opravdu obec shledala potřebu
instalovaného VTA za velmi důležitou, vždy věc
může řešit dohodou s operátorem a finanční
spoluúčastí. Lidé používají VTA pro tísňová volání,
volání linek 112, 116, linek pro seniory; nicméně
objem
provolaných
minut
je
v řádu
jednotek/nízkých desítek.

Úspora cca 34 mil. Kč
ČTÚ - úspora administrativních nákladů - dokud
bude institut v zákoně zaveden, i když povinnost
nebude uložena, bude ČTÚ i nadále povinen
provádět přezkum, zda povinnost uložit/neuložit
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Varianta 1.4a nebo 1.4b v případě navýšení rozpočtových prostředků…
K výše uvedenému v bodě C. UNIVERZÁLNÍ K výše uvedenému v bodě C. UNIVERZÁLNÍ
SLUŽBA (US):
SLUŽBA (US):
Přínosy pro ty skupiny, které budou do US
zahrnuty (viz tabulky níže)
I pozitivní dopad na ekonomiku, znevýhodněným
skupinám obyvatel umožní zapojení do pracovního
procesu či studium (dálkové), zvýší jejich
nezávislost.
Rozšíření kategorií osob s nárokem na slevu – dopad na SR

Rozšíření kategorií osob s nárokem na slevu – dopad na další subjekty

Další opatření
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D. OCHRANA KONCOVÉHO UŽIVATELE
Varianta 1: Transpozice formou zapracování minimálních požadavků Kodexu v podvariantách
Poskytovatelé OTT služeb - Všechny OTT služby
budou po transpozici Kodexu nově podléhat
požadavkům, pokud jde o důvěrnost (a potenciálně
soukromí, s výhradou přezkumu Směrnice o
soukromí v elektronických komunikacích), což
může znamenat, že některé současné obchodní
modely OTT budou muset být upraveny.

ČTÚ – Úspory nákladů na vynucování a
dodržování předpisů po vyjasnění pravidel

Zvýšení efektivity s nižšími transakčními náklady a
náklady na dodržování předpisů, rovnější regulační
prostředí (zejména s ohledem na bezpečnost a
soukromí), snížení regulačního rizika díky zvýšení
právní jistoty či větší důvěry mezi koncovými
ČTÚ - vzroste administrativní zátěž regulátora, uživateli. Tento agregovaný dopad může zvýšit
protože se rozšiřuje okruh subjektů, na které roční růst HDP o 0,15 procentního bodu. EK
regulace dopadá.
odhaduje, že roční makroekonomický růst bude
vyšší (1,85 %) než v základním scénáři (1,70 %) v
období mezi lety 2021 - 2025.
Přímý dopad na sektorovou zaměstnanost
pravděpodobně zanedbatelný. Vzhledem k růstu
makroekonomické efektivity však může být
pozitivní makroekonomický dopad na pracovní
místa a mzdy významnější.
Článek 102 - Požadavky na informace u smluv - Varianta V1b – otevřít možnost budoucího
stanovení náležitosti informační povinnosti poskytovatele o úrovni spotřeby a dočasném zabránění
dalšího využívání příslušných služeb, pokud je přesažen finanční nebo objemový limit tak, že tato oblast
bude moci být upravena OOP vydaným ČTÚ
K výše uvedenému v bodě D. OCHRANA K výše uvedenému v bodě D. OCHRANA
KONCOVÉHO UŽIVATELE:
KONCOVÉHO UŽIVATELE:
Mírné snížení právní jistoty

Flexibilita

Článek 107 - Nabídka balíčku služeb - Varianta V1b - požadavky Kodexu transponovat jako
požadavky na služby elektronických komunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání,
případně jiné služby informační společnosti
K výše uvedenému v bodě D. OCHRANA K výše uvedenému v bodě D. OCHRANA
KONCOVÉHO UŽIVATELE:
KONCOVÉHO UŽIVATELE:
Bod obsažen v novele ZEK, Sněmovním tisku 420. Bod obsažen v novele ZEK, Sněmovním tisku 420.

Výše uvedená tabulka obsahuje odhady nákladů a přínosů pro ČR na základě dat a informací od
stakeholderů v ČR, odhady pro ČR odvozené od odhadů evropských v IA či pouze odhady z IA.
Pro další informace o rozsahu problému a nákladů na jejich řešení podle hodnocení dopadů
regulace na úrovni EU odkazujeme na následující podklady:
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17190
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17191
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17193
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17196
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17195
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17194.
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5 Implementace doporučené varianty a vynucování
Implementaci změn bude mít na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu jakožto předkladatel
zákona, ve spolupráci ČTÚ, jenž je vnitrostátním orgánem pro řešení sporů.
V některých bodech bude třeba upravit/zpřesnit rozdělení kompetencí.
Již výše byla diskutována problematika tísňové komunikace a kompetencí rezortů MPO, MV a MZ.
V oblasti balíčků může dojít k rozšíření požadavků, pokud budou pravidla vztažena i na jiné služby
než služby elektronických komunikací. Pak může být za implementaci odpovědný rezort mající
v gesci tyto další služby.
Poslední velmi významnou oblastí je oblast kybernetické bezpečnosti a rozdělení kompetencí mezi
ČTÚ a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), kde by mělo dojít
k precizaci. Zde Kodex hovoří o národním kompetentním orgánu. Na členském státu pak je, koho
za tento orgán určí, zda regulátora služeb elektronických komunikací nebo národní bezpečnostní
úřad. Kompetence obou orgánů se dle nového nastavení Kodexu mohou překrývat. Je proto třeba
v příslušných zákonech vymezit, co bude úkolem ČTÚ a co úkolem NÚKIB, a zároveň vymezit
prostor pro spolupráci. V současné době řeší ČTÚ problematiku obecné bezpečnosti sítí, NÚKIB
je pak odpovědný za oblast kybernetické bezpečnosti. Pro poskytovatele tak může být v některých
případech obtížné určit, které instituci mají případný incident hlásit. Pokud jde o sítě elektronických
komunikací, incident závažného narušení se dle ZEK hlásí ČTÚ, pokud se problém týká
informačních systémů, hlásí se dle zákona o kybernetické bezpečnosti NÚKIB. Někdy tak může
dojít k překryvu, příp. může být vhodné, aby se o případu dozvěděla druhá instituce. Je tak třeba
nastavit jasná pravidla a zavést povinnou součinnost potřebnou k plnění úkolů obou úřadů tak, aby
povinné subjekty měly důvěru v oba úřady.

6 Přezkum účinnosti regulace
Následující tabulky obsahují možné indikátory, které by bylo vhodné v rámci přezkumu účinnosti
sledovat:
Tabulka 11: Indikátory pro srovnání s cíli a výkonností jiných zemí
Indikátor

Potenciální cíl

Využití
sítí
s velmi
vysokou kapacitou

Více než 50% využití FTTH / B do roku 2025
Více než 85% využití vysoce rychlých technologií do roku 2025

Rychlost budování sítí 5G

Ve srovnání s rychlostmi 4G a vzory v Evropě, stejně jako s jinými regiony ve světě

Pokrytí sítěmi s velmi
vysokou kapacitou
Bezdrátový broadband a
pokrytí 5G

Více než 90% pokrytí technologií FTTH / B
Koeficient odchylky bezdrátového širokopásmového připojení a pokrytí 5G v členských
státech a dalších regionech

Rychlost

Průměrné a špičkové aktuální rychlosti

Využití

GB na uživatele za měsíc v rámci Evropy, v USA, Japonsku či Jižní Koreji

Ceny
Využití chrániček
Konkurence

Cenové nabídky (založené na rychlostních / technologických cílech) v rámci Evropy, USA,
Japonsku a Jižní Koreji
Použití chrániček (km/celkem) ve srovnání se zeměmi se zavedeným přístupem, jako je
Španělsko, Francie a Portugalsko
% domácností s volbou 2, 3 nebo 4+ širokopásmových připojení, porovnání se zeměmi se
zavedenou konkurencí založenou na infrastruktuře a / nebo častým spoluinvestováním, jako
je Francie, Španělsko a Portugalsko
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Tabulka 12: Operativní cíle pro preferované možnosti
Věcný
okruh
Přístup

Operativní cíle

Indikátory

• podpora zavádění sítí s velmi vysokou kapacitou
• zajistit konkurenci v ceně
• zajistit konkurenci v kvalitě
• zajistit spotřebitelský výběr

Pokrytí sítěmi NGA a sítěmi s velmi vysokou
kapacitou
Budování sítí NGA a sítí s velmi vysokou kapacitou
- počet hráčů na trhu (pevných i mobilních)
- počet nových účastníků (pevných a mobilních)
- podíl zavedených operátorů na trhu
- index HHI
- časový harmonogram v porovnání s jinými státy EU
- Ceny ČR versus jiné státy za srovnatelné nabídky /
balíčky
% přírůstku domácností s alespoň 2 připojení NGA
Časový rámec – proces alokace
Druh a povaha závazků pokrytí v nových licencích
Počet dohod o sdílení mezi operátory
Počet MHz přidělených na základě všeobecných
oprávnění
aj.
Cena BB
Sociální tarify
- Uživatelé internetu
- Balíčky – obsah, cena, využití, srovnatelnost
nabídek
- Použití internetu pro různé služby a aplikace

Spektrum

• rychlejší alokace
• (soudržnost regulace v oblasti správy spektra)
• podpora nasazení 5G sítí

US

Zahrnutí dostupného širokopásmového připojení
pod USO v členských státech
• Zjednodušení stávajících ustanovení týkajících se
ECS
• spojit požadavky na povolení služeb ECS a
následné regulační povinnosti s používáním čísel,
• ochrana ostatních konečných uživatelů a zájmů
veřejné politiky (na které se nevztahují horizontální
pravidla)
• přístup k tísňovým službám, včetně koncových
uživatelů se zdravotním postižením
• operativně odpovídající přesnost umístění
volajícího

Ochrana
koncových
uživatelů

Časový horizont přezkumu účinnosti se doporučuje stanovit na dobu 3 – 5 let. Aby nedošlo ke
zvýšení administrativní zátěže odpovědných orgánů, předpokládá se zjišťování hodnot
relevantních indikátorů v rámci prováděných analýz ČTÚ daných zákonem, naplánovaných šetření
MPO či ČSÚ apod.

7 Konzultace a zdroje dat
Řešená problematika byla projednávána v rámci pracovních skupin k návrhu novely ZEK. V rámci
uvedených pracovních skupin bylo spolupracováno a byla vyslechnuta stanoviska zástupců
dotčených odvětví, relevantních veřejných subjektů a zástupců státní správy.
V rámci samotného zpracování RIA k návrhu byli osloveni zástupci následujících dotčených stran:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

MPO
MPSV
ČTÚ
ISP Alliance
Výbor nezávislého ICT průmyslu
O2 Czech Republic
Vodafone CR
T-Mobile
APMS
Hospodářská komora
ČAEK
str. 91/116

− ICTU
Zároveň byly využity komentáře a stanoviska dotčených stran k řešené problematice, výstupy z
konferencí či závěry teoretických studií apod.

8 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních
předpisů
Základním cílem návrhu je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972
ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.
V posouzení tak byly hodnoceny především dopady navrhovaných změn v souvislosti
s implementací Směrnice. Zároveň však bylo zhodnoceno i to, do jaké míry odpovídají instituty
stávající právní normy zvláštním pravidlům (např. směrnici Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací, též jinak Směrnici o soukromí a elektronických komunikacích – ePD)
či obecným ustanovením GDPR. V neposlední řadě bylo posouzeno, zda návrh dostatečně
reflektuje změny, které proběhly v českém právním řádu (viz předpisy upravující ochranu osobních
údajů a ostatního soukromí). Konkrétně lze mezi oblastmi, které byly analyzovány, zmínit např.
téma data retention (zadržení údajů), účastnické seznamy, cookies a případné promítnutí možnosti
opt-in apod. V rámci způsobu implementace návrhu byla posouzena kompetenční a procesní
ustanovení tak, aby byly minimalizovány duplicity v kompetencích ČTÚ a ÚOOÚ.
Popis současného stavu
Před samotným uvedením závěrů posouzení je třeba uvést, že Kodex je evropským předpisem a
z povahy věci je tak v souladu s GDPR33. Tudíž i jeho transpozice bude v souladu s GDPR. Na
unijní úrovni ochrany osobních údajů dále v platnosti a účinnosti zůstává Směrnice 2002/58/ES z
roku 2002 o soukromí a elektronických komunikacích, kterou by mělo po schválení nahradit
nařízení ePrivacy34. Tato směrnice již byla do českého právního řádu transponována především
zákonem o elektronických komunikacích či zákonem o některých službách informační společnosti.
§ 88 jak současného zákona, tak návrhu beze změny požaduje zabezpečení ochrany osobních,
provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací dle výše uvedených předpisů.
Co se týče získávání osobních dat, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu
povinen vést aktuální databázi všech svých účastníků veřejně dostupné telefonní služby. Podnikatel
poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím mobilní sítě elektronických
komunikací v této databázi vede rovněž jemu dostupné údaje o aktivovaných předplacených
kartách v jeho mobilní síti. Je oprávněn pro účely databáze účastníků získávat a používat jejich
rodná čísla.
Konkrétní uchovávaná data u jednotlivých typů komunikace jsou stanovena ve vyhlášce č.
357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

33 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
34 Nařízení

ePrivacy (prozatím jako Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování
soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES
(nařízení o soukromí a elektronických komunikacích) mělo být původně schváleno ve stejné době jako GDPR. Mezi
státy se však doposud na znění tohoto nařízení nenašla shoda. Nařízení ePrivacy má být ve vztahu k GDPR zákonem
speciálním, upravujícím pouze jednu z oblastní ochrany osobních údajů, a to ochranu dat elektronických komunikací.
Takovými daty je typicky obsah soukromých zpráv, avšak může se jednat také o metadata jako navštěvované webové
stránky, zeměpisnou polohu či údaj o příjemci zprávy a telefonátu. Nařízení tak mimo operátory mobilních sítí dopadne
na společnosti provozující komunikační aplikace typu Skype nebo Messenger a bude regulovat také zpracování cookies,
přímý marketing či spam. Přechodem na nařízení o ePrivacy se i oblast internetu přiblíží principům GDPR.
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Pro představu se dle této vyhlášky uchovávají příkladmo:
−

u veřejných mobilních telefonních sítí a) telefonní číslo volajícího a volaného, telefonní čísla,
která se zúčastnila konferenčního volání, b) datum a čas zahájení komunikace, c) délka
komunikace, d) datum a čas odeslání textové zprávy SMS, e) použitá telefonní služba, f) stav
komunikace, a) identifikátor IMSI volajícího a volaného, b) identifikátor mobilního přístroje
volajícího a volaného, c) datum a čas odeslání multimediální zprávy MMS, d) označení
základnové stanice Start a základnové stanice Stop atd.;

−

u služby přístupu k internetu z pevného připojení 1. typ připojení, 2. telefonní číslo nebo
označení uživatele, 3. identifikátor uživatelského účtu, 4. adresa MAC zařízení uživatele služby,
5. datum a čas zahájení a ukončení připojení k internetu, 6. označení přístupového bodu u
bezdrátového připojení k internetu, 7. adresa IP a číslo portu, ze kterých bylo připojení
uskutečněno atp.

Dále se u určených služeb uchovávají jméno, popřípadě jména a příjmení a adresa účastníka nebo
registrovaného uživatele uvedená ve smlouvě nebo adresa umístění telekomunikačního koncového
zařízení, údaje o poloze všech základnových stanic, údaje o vzájemných vazbách mezi telefonními
čísly a identifikátory IMSI a identifikátory mobilních zařízení, u předplacených služeb datum a čas
aktivace služby aj.
Uchováván není žádný obsah komunikace. Ten mohou orgány získat jen v rámci soudem
nařízených odposlechů v konkrétních případech.
Veškerá získaná data nevyžádaná oprávněnými orgány mají poskytovatelé povinnost po uplynutí 6
měsíců zničit.
Se souhlasem soudu data získají orgány činné v trestním řízení, Policie ČR, Bezpečnostní
informační služba, Vojenské zpravodajství či Česká národní banka. Bez souhlasu soudů si pak
Policie ČR může vyžádat údaje pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo
pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené
mrtvoly, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu.
Dle ČTÚ mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným
orgánům celkem ve 332 892 případech. V 6 259 případech loni naopak údaje poskytnuty nebyly.
Tato čísla ovšem nejsou úplně vypovídající, neboť Na základě jedné žádosti přitom mohou být
předávány informace o provozu mezi více telefonními čísly. Do statistiky je započítán každý případ,
který operátor vyřídil. Pokud se oprávněný orgán obrátí v jedné trestní věci na více provozovatelů,
je tato jeho žádost započtena do výkazu u každého z nich. Počet vyžádaných údajů se proto
neshoduje s počtem vyšetřovaných trestných činů, v jejichž rámci si oprávněné orgány údaje
vyžádaly, neboť metodika vykazování údajů se liší. Obdobně statistiku navyšuje požadavek na výpis
z buňky, který musí být z technických důvodů pro potřeby poskytovatelů rozdělen do
samostatných žádostí po maximálně tříhodinových časových intervalech. Konkrétnější statistiky
jsou zveřejňovány v Analýze o odposleších a záznamu telekomunikačního provozu, kterou
zveřejňuje každoročně ministerstvo vnitra. (Zdroj: www.ctu.cz/tiskova-zprava-operatori-v-roce-2018-nazadost-opravnenych-organu-predali-332-tisic-provoznich)
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Navrhované změny
Název právního předpisu

Zákon č. 127/2005
komunikacích

Sb.,

o

elektronických

Nové zpracování osobních
údajů

Systém zpracování a odpovědnosti za zpracování
osobních údajů zůstává nezměněn. Mění se rozsah
dotčených osob.

Významnější změna
dosavadního zpracování
osobních údajů

Hlavní změny, které mohou mít dopad na velikost
skupiny dotčených osob:
1/ Upravená definice služby elektronických
komunikací Doposud regulaci podléhali jen
poskytovatelé tradičních služeb, neregulovány byly služby
typu OTT. Nově se mají evropská pravidla vztahovat i na
poskytovatele tzv. interpersonálních komunikačních
služeb, a to jak založených na číslech (Viber, WhatsUp),
tak na číslech nezávislých (Skype). Poskytovatelé těchto
služeb budou muset svým zákazníkům poskytnout stejné
záruky a ochranu, jako poskytovatelé tradičních služeb
uspokojujících obdobné potřeby.
2/ Rozšíření univerzální sužby na nízkopříjmové
skupiny obyvatel
Oproti stávající úpravě se rozšiřuje povinnost univerzální
služby, neboť Kodex členským státům ukládá, aby pro
spotřebitele zajistily přístup k cenově dostupné službě
širokopásmového přístupu k internetu a k cenově
dostupným hlasovým komunikačním službám v kvalitě
specifikované na jejich území, včetně připojení
potřebného pro dané služby, a to v pevném místě. Státní
příspěvek na poskytování zvláštních cenových plánů a
speciálních koncových zařízení v rámci uložené
povinnosti univerzální služby je v České republice
poskytován následujícím skupinám osob se zvláštními
sociálními potřebami: i/ Držitel průkazu ZTP/P, ii/
Držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty, iii/ Osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby
se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona
108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, iv/ Osoba,
která vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu,
která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na
základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je
držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je
osobou podle písmene C. Nově by za osobu se zvláštními
sociálními potřebami měl být považován spotřebitel, který
je zdravotně postiženou osobou nebo osobou s nízkými
příjmy, tj. osobou, jejíž čistý příjem za uplynulé kalendářní
čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima.
3/ Tísňová komunikace – přesnější lokalizace
volajícího z mobilního telefonu za použití GPS
souřadnic
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Podnikatel poskytující veřejně dostupnou interpersonální
komunikační službu založenou na číslech umožňující
koncovým uživatelům volání na čísla v národním nebo
mezinárodním číslovacím plánu je povinen každou
tísňovou komunikaci bezodkladně a bezplatně zpřístupnit
pracovišti pro příjem tísňové komunikace, lokalizační a
jiné údaje, které umožňují lokalizaci a identifikaci
účastníka
tísňové
komunikace,
včetně
údajů
generovaných telekomunikačním koncovým zařízením.
Pokud jsou v souvislosti s tísňovou komunikací
telekomunikačním koncovým zařízením, z něhož je
komunikace uskutečněna, automaticky vytvářeny a
pracovišti pro příjem tísňové komunikace odesílány
informace obsahující údaje o tom, kde se účastník tísňové
komunikace nachází, není k tomu třeba souhlasu osoby,
jíž se údaje týkají. Tj. nově má být automaticky zjišťována
poloha osoby volající na tísňovou linku, a to
prostřednictvím informací získaných ze sítě či z
telefonního přístroje. Cílem je urychlení poskytnutí
pomoci osobám v nouzi.
Zachování stávajícího
zpracování osobních údajů

Viz popis současného stavu výše

Konkrétní popis zpracování
Účel zpracování

1/ Upravená
komunikací

definice

služby

elektronických

Návrh v souladu s Kodexem přináší rozšíření pravidel
pro zpracování osobních údajů i na poskytovatele OTT
služeb. Vyplývá to z nové definice služby elektronických
komunikací, které vedle služby přístupu k internetu a
služby spočívající zcela nebo převážně v přenosu signálů
zahrnují i interpersonální komunikační služby, tedy služby
za úplatu umožňující přímou interaktivní výměnu
informací mezi dvěma a více lidmi, kdy tyto osoby, které
komunikaci zahajují nebo se jí účastní, určují jejího
příjemce. V rámci této kategorie pak dále dochází k
rozlišení na služby založené na číslech, kam spadá tradiční
volání a zasílání SMS zpráv z telefonních čísel přidělených
operátory, a na služby nezávislé na číslech, kam se řadí
právě i OTT služby využívající ke zprostředkování
komunikace internetový protokol.
Správce osobních údajů

Poskytovatelé služeb elektronických komunikací dle nové
definice

Kategorie subjektů údajů

Koncový uživatel

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Tytéž, které doposud zpracovávají poskytovatelé služeb
elektronických komunikací dle současné definice
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Veřejnost zpracování

Neveřejné zpracování

Lhůty pro uchování osobních
údajů

Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací, s výjimkou
interpersonální komunikační služby nezávislé na
číslech, je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní
a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo
zpracovávány při zajišťování jejích veřejných
komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací.

Práva subjektu údajů

Nemění se

Příjemce osobních údajů

Nemění se

Zvláštní úprava práv subjektů
údajů

Nemění se

Dopady na soukromí subjektů
údajů

Dopady jsou očekávány pozitivní, neboť i v oblasti
ochrany osobních údajů návrh srovnává pravidla pro
poskytovatele tradičních i OTT služeb.
Tato pravidla, která se stanou závaznými i pro
poskytovatele OTT služeb, jsou obsaženy především v
hlavě V návrhu i současného znění zákona o
elektronických komunikacích. Tato část zákona upravuje
oblast ochrany osobních, provozních a lokalizačních
údajů a zajištění důvěrnosti komunikací.
Poskytovatelé OTT služeb v rámci regulace
elektronických komunikací tak budou subjekty dohledu
jak Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), tak Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).
Dle návrhu přísluší každému z těchto dvou úřadů dozor
nad dodržováním jiné sady pravidel. Technickoorganizační rovina poskytování služeb elektronických
komunikací spadá pod kontrolu ČTÚ, oblast zabezpečení
osobních údajů je v kompetenci ÚOOÚ.

Účel zpracování

2/ Rozšíření univerzální služby na nízkopříjmové
skupiny obyvatel

Správce osobních údajů

Poskytovatel univerzální služby

Kategorie subjektů údajů

Koncový uživatel

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Tytéž, které doposud zpracovávají poskytovatelé služeb
elektronických komunikací dle současné definice osob se
zvláštními sociálními potřebami
Informace o tom, že čistý příjem konkrétní osoby za
uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek
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životního minima
Veřejnost zpracování

Neveřejné zpracování

Lhůty pro uchování osobních
údajů

Nemění se; lhůty stejné jako pro ostatní koncové
uživatele, potažmo pro osoby se zvláštními sociálními
potřebami při prokazování skutečnosti kvalifikování se do
znevýhodněné skupiny koncových uživatelů

Práva subjektu údajů

Nemění se

Příjemce osobních údajů

Nemění se

Zvláštní úprava práv subjektů
údajů

Nemění se

Dopady na soukromí subjektů
údajů

Může mírně stoupnout riziko z toho titulu, že se rozšiřuje
skupina osob, které se mohou kvalifikovat jako
znevýhodnění koncoví uživatelé. Požadavek však vyplývá
z Kodexu. Zároveň je třeba respektovat GDPR.

Účel zpracování

3/ Tísňová komunikace – přesnější lokalizace
volajícího z mobilního telefonu za použití GPS
souřadnic

Správce osobních údajů

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou interpersonální
komunikační službu založenou na číslech

Kategorie subjektů údajů

Koncový uživatel

Kategorie zpracovávaných
osobních údajů

Lokalizace a identifikace účastník tísňové komunikace,
včetně údajů generovaných telekomunikačním kancovým
zařízením – přesná lokace pomocí GPS souřadnic

Veřejnost zpracování

Neveřejné zpracování

Lhůty pro uchování osobních
údajů

Právnická nebo fyzická osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací, s výjimkou
interpersonální komunikační služby nezávislé na
číslech, je povinna uchovávat po dobu 6 měsíců provozní
a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo
zpracovávány při zajišťování jejích veřejných
komunikačních sítí a při poskytovávání jejích veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací.

Práva subjektu údajů

Nemění se

Příjemce osobních údajů

Nemění se
Zprostředkovatel tísňové komunikace

Zvláštní úprava práv subjektů

Nemění se
str. 97/116

údajů
Dopady na soukromí subjektů
údajů

Využití přesných lokačních údajů při uskutečňování
tísňové komunikace nepovažuje zákonodárce za zásah do
soukromí, ba naopak tento údaj má vést k rychlejší a
snadnějšímu způsobu nalezení osoby volající o pomoc.
Má sloužit pro efektivnější směřování všech složek
záchranného systému k co možná nejrychlejší cestě
k postižené osobě.

K oblasti „data retention“ se prozatím vychází ze skutečnosti, že Ústavní soud dne 22. května 2019
zamítl návrh skupiny 58 poslanců na zrušení některých ustanovení zákona o elektronických
komunikacích, trestního řádu, zákona o Policii České republiky a vyhlášky o uchovávání, předávání
a likvidaci provozních a lokalizačních údajů s tím, že danou platnou právní úpravu označil za
ústavně konformní.
Plošné uchovávání provozních a lokalizačních údajů představuje dle názoru Ústavního soudu
snahu státu neztratit se v době informační společnosti a mít v rukou efektivní nástroje k plnění
svých úkolů – zde zejména v oblasti bezpečnosti státu a jeho obyvatel. Principiálně proto z pohledu
Ústavního soudu nelze „data retention“ zavrhovat. V každém případě však shromažďování a
zadržování provozních a lokalizačních údajů znamená zvlášť závažný zásah do soukromí prakticky
všech obyvatel České republiky.35
U oblasti účastnických seznamů či možnosti opt-in se předpokládá, že budou upraveny přímo
aplikovatelným nařízením ePrivacy.
Rizika a soukromí
Rizika

Může mírně stoupnout riziko z toho titulu, že se rozšiřuje
skupina osob
Využití přesných lokačních údajů při uskutečňování
tísňové komunikace nepovažuje zákonodárce za zásah do
soukromí, ba naopak tento údaj má vést k rychlejší a
snadnějšímu způsobu nalezení osoby volající o pomoc.
Má sloužit pro efektivnější směřování všech složek
záchranného systému k co možná nejrychlejší cestě
k postižené osobě.

Opatření pro zajištění soukromí
a ochrany osobních údajů

Nemění se
V souladu s přímo aplikovatelným nařízením GDPR
V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování
osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací, též jinak Směrnici o soukromí
a elektronických komunikacích

Přístup k osobním údajům

Beze změny
Riziko neoprávněného přístupu k osobním
v jednotlivých případech se nemění

35

https://www.usoud.cz/aktualne/soucasna-pravni-uprava-data-retention-je-ustavne-konformni/
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údajům

Popis naplnění zásad dle čl. 5 GDPR
Kodex je evropským předpisem a z povahy věci je tak v souladu s GDPR. Tudíž i transpozice musí
být v souladu s GDPR.

9 Seznam zkratek
ADSL

Asymmetric digital subscriber line

ARPU

Průměrný výnos na uživatele

BEREC

Body of European Regulators for Electronic Communications

CAPEX

Capital expenditure

CATV

Community access television

CETIN

Česká telekomunikační infrastruktura

ČR

Česká republika

ČSÚ

Český statistický úřad

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

DSM

Digital Single Market, Jednotný vnitřní trh

ECS

Electronic Communication Services

EK

Evropská komise

ERÚ

Energetický regulační úřad

EU

Evropská unie

FTTB

Fiber To The Building

FTTH

Fiber To The Home

FTTx

Any type of fiber

HDP

Hrubý domácí produkt

IA

Evropské Hodnocení dopadů

LLU

Local loop unbundling

LTE

Long Term Evolution

M2M

Obousměrný bezdrátový přenos dat mezi monitorovacími zařízeními a řídicími
systémy a aplikacemi

Mbps

Megabits per second

MMO

Mass Market Offer

MNO

Mobile Network Operator

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP

Malý a střední podnik

MV

Ministerstvo vnitra ČR

MVNE

Mobile Virtual Network Enabler

MVNO

Mobile Virtual Network Operator

MZ

Ministerstvo zdravotnictví ČR
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NGA

Next generation access

NRO

Národní regulační orgán

OOP

Opatření obecné povahy

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OTT

Over-the-Top

PO

Právnická osoba

RIA

Hodnocení dopadů regulace

RÚIAN

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

SDEU

Soudní dvůr EU

SKZ

Speciální koncové zařízení

US

Univerzální služba

VTA

Veřejný telefonní automat

ZCP

Zvláštní cenové plány

ZEK

Zákon o elektronických komunikacích

ZSJ

Základní sídelní jednotky
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10 Příloha 1 - Konkrétní data pro definici problému
Následující kapitola vyjde z hodnocení REFIT stávajícího regulačního rámce, neboť závěry tohoto
hodnocení položily základ novému regulačnímu rámci na evropské úrovni, na který je třeba
reagovat jeho implementací do českého právního řádu. Důležité je tedy vědět, na jaké problémy
Kodex reaguje a do jaké míry jsou tyto problémy relevantní pro české prostředí a poskytování
služeb elektronických komunikací tak, aby bylo možné tam, kde má ČR možnost diskrece,
navrhnout a zvolit vhodné varianty. Tam, kde je prostor pro diskreční jednání omezený, pak
odhadnout případné dopady s možnými návrhy na kompenzační opatření.
Závěry z hodnocení REFIT budou následovány komparativním popisem současného stavu v ČR
a EU.
Výsledkem by měla být identifikace problémů na konkrétnější úrovni, než je pouhé konstatování,
že je třeba implementovat ustanovení Kodexu.
Závěry z vyhodnocení / REFIT kontroly stávajícího regulačního rámce
V rámci iniciativy REFIT byl současný regulační rámec hodnocen nejen z hlediska dosažení
původních cílů, ale také z pohledu možného zjednodušení a snížení regulační zátěže. Hlavní zjištění
lze shrnout následovně.
Relevance: Analýza ukázala, že specifické cíle celkového rámce, tj. podpora hospodářské soutěže,
vytváření jednotného trhu a ochrana zájmů spotřebitelů, zůstaly relevantními, vzrostl pouze
význam cíle vytvoření jednotného trhu. Konektivita se nicméně stala základní hnací silou digitální
společnosti a ekonomiky, s oporou v technologických změnách a rostoucích požadavcích
spotřebitelů a trhu. Vznikla proto potřeba zhodnotit aplikaci stávajících politických a regulačních
nástrojů s cílem i nadále podporovat budování infrastruktury a poskytování odpovídajících služeb
v souladu s budoucími potřebami a s ohledem na strukturální vývoj odvětví, jeho význam v
ekonomice a politický závazek Junckerovy komise vytvořit DSM (Digital Single Market).
Účinnost: Přestože specifické cíle celkového rámce (hospodářská soutěž, jednotný trh a ochrana
spotřebitele) byly v období přezkumu stále relevantní, konkrétním cílem poslední změny mělo být
sladění způsobu správy spektra s požadavky trhu, aby byl naplno využit její potenciál v podpoře
inovačních a cenově dostupných služeb tím, že se regulace přístupu stane předvídatelnější, se
současným zvýšeným důrazem na investice do sítí a zajištěním ochrany práv spotřebitelů.
Dle Komise měl regulační rámec pozitivní dopad na konkurenceschopnost odvětví, což přineslo
významné výhody pro spotřebitele, zejména základní širokopásmové připojení, nižší ceny a širší
škálu nabízených produktů. Přínos regulačního rámce - zejména prostřednictvím regulace v oblasti
správy spektra a přístupu a propojení - k podpoře hospodářské soutěže, je obecně stále uznávaný.
Pokud jde o příspěvek regulačního rámce k cíli vytvoření jednotného trhu, Komise uvedla, že
výsledky byly spíše méně výrazné. Výsledky regulačního rámce v oblasti ochrany spotřebitelů
považovala Komise za uspokojivé a vytvářející určitou záchrannou síť, díky které mohli občané
členských států EU využívat služeb elektronických komunikací. Bylo však také zřejmé, že ne
všechna opatření týkající se zájmů spotřebitelů byla stále relevantní díky technologickému, tržnímu
a legislativnímu vývoji a bylo možné je ve vybraných případech zjednodušit. Na druhou stranu se
v průzkumech spotřebitelů stále objevovala vyjádření nespokojenosti s některými aspekty, kterým
bylo dle Komise vhodné věnovat pozornost. Regulace v oblasti přístupu a propojení vedla dle
Komise ke zvýšení konkurence na trhu. I když se však investice do sítí s velmi vysokou kapacitou
zvýšily, nebyly realizovány napříč všemi členskými státy takovým tempem, aby mohly být naplněny
budoucí potřeby konektivity v rámci plně rozvinutého DSM. Co se týče oblasti správy spektra, bylo
dle Komise též dosaženo pokroku (došlo např. k uvolnění významného objemu spektra pro
bezdrátové širokopásmové připojení či k technické harmonizaci). Tento pokrok však byl menší než
ten předpokládaný v poslední revizi. Většina respondentů ve veřejné konzultaci potvrdila, že dle
nich nedostatečná koordinace metod výběru a podmínek přidělování kmitočtů rádiového spektra
zpomalila rozvoj v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací.
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Efektivita: Co se týče efektivity, evropský regulační rámec dle hodnocení v rámci REFIT
umožňoval národním regulačním orgánům (NRO) přizpůsobit procesy vnitrostátním podmínkám
a snížit administrativní náklady. Administrativní zátěž se tak do značné míry odvíjela od řešení
přijatých v jednotlivých členských státech. Inkumbenty byla např. regulace v oblasti přístupu a
propojení obecně a logicky považována za zatěžující, i když dle jiných názorů prezentovaných ve
veřejné konzultaci ne více, než bylo nezbytné pro dosažení cíle hospodářské soutěže. Ustanovení
na ochranu spotřebitele považovala za zatěžující většina operátorů, a to zejména s ohledem na
překryv s horizontálními právními předpisy. Na druhou stranu přesto, že byla v této oblasti
poptávka po zjednodušení a snížení administrativní zátěže, spotřebitelské organizace zdůrazňovaly
potřebu odvětvově specifických pravidel.
Koherence: Při hodnocení nebylo identifikováno příliš problémů z pohledu koherence. Obecně
lze říci, že různé nástroje tvořící regulační rámec pro poskytování služeb elektronických komunikací
se při plnění cílů navzájem doplňovaly. Pro ilustraci např. regulace v oblasti správy spektra a
přístupu a propojení vedly k pozitivním dopadům na spotřebitele. Co se týče vnější konzistence,
pozornost dle Komise vyžadovaly dvě otázky: 1/ konzistence předpisů, jejichž cílem je stimulovat
budování sítí, a pravidel EU týkajících se financování a státní podpory v této oblasti, a 2/
potenciální překryvy mezi odvětvovými a horizontálními právními předpisy v oblasti ochrany
spotřebitelů.
Hodnocení v rámci REFIT tedy určilo několik oblastí, u nichž bylo možné uvažovat o
zjednodušení či snížení administrativní zátěže, aniž by byla ohrožena účinnost ustanovení. Tyto
oblasti se spolu s dalšími problémy identifikovanými po zpracování analytických podkladů a při
veřejných konzultacích staly východisky pro tvorbu nového regulačního rámce. Konkrétně budou
analyzovány v příslušných věcných okruzích.
Další problémy identifikované na evropské úrovni před zpracováním a schválením
Kodexu
Jak předpokládá strategie DSM, tradiční sektor služeb elektronických komunikací je pod rostoucím
tlakem ze strany i) rostoucí poptávky uživatelů po datové konektivitě, ii) potřeby předvídat budoucí
poptávku a socioekonomické požadavky a iii) potřeby reagovat na nové internetové konkurenty.
Tyto aspekty jsou klíčové, protože investice do sítí se stávají nástrojem pro zvyšování produktivity
nejen v odvětví služeb elektronických komunikací, ale zejména v dalších navazujících odvětvích
(doprava, zdravotnictví atd.), či pro fungování a růst celé ekonomiky. V tomto ohledu Komise
identifikovala tři vzájemně provázané problémy, které bylo třeba řešit:
−

Překážky neomezené konektivitě, založené na všudypřítomných pevných a mobilních sítí s
velmi vysokou kapacitou podporujících jednotný digitální trh, o jejichž existenci svědčí: nízká
míra pokrytí a nízká míra využívání zejména sítí s velmi vysokou kapacitou; neuspokojivá
nabídka konektivity pro podniky; nesprávně načasované kroky při správě rádiového spektra
v rámci celé EU a nižší úroveň účinnosti správy rádiového spektra.

−

Regulační rámec, který nemůže flexibilně reagovat na rychlé tržní a technologické změny, což
se projevuje: nerovnováhou mezi právy a povinnostmi při poskytování ekvivalentních služeb
různými subjekty; mezerami v oblasti ochrany spotřebitele či přetrvávajícími překážkami
bránícími změně poskytovatele služeb elektronických komunikací, který v rostoucí míře nabízí
koncovým uživatelům služby elektronických komunikací (příp. další – např. energetické
služby) spojené do balíčků.

−

Nadbytečnost regulace, neefektivnost a nedostatek konzistence na jednotném trhu;
redundantní administrativní zátěž a vysoké náklady na přizpůsobování se regulace.

Překážky neomezeného připojení
Nízká míra pokrytí a příčiny suboptimální úrovně investic obecně
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Na základě následujících informací Komise v evropském Hodnocení dopadů prokazuje skutečnost
nízké míry pokrytí a zároveň stanovuje indikátory, pomocí nichž by bylo možné měřit účinnost
nového regulačního rámce v příslušných oblastech.
Dle DESI 2018 mělo v roce 2017 přístup k přístupovým sítím příští generace (nad 30 Mbps) 80 %
Evropanů, v ČR pak tato hodnota dle DESI dosahovala 79 %. Míra využívání přístupových sítí
příští generace činila v roce 2017 v Evropě přibližně 33 % z domácností využívajících připojení
rychlejší než 30 Mbps, v ČR pak 32 %. Další souhrnné ukazatele, srovnávající i) situaci, dle které
byl regulační rámec revidován (2016), ii) současnou situaci v EU a iii) aktuální situaci v ČR,
zachycuje následující tabulka. Tyto tři stavy jsou uváděny proto, aby bylo zřejmé, zda i) díky období,
které je spotřebováno na tvorbu, schvalování a implementaci do národních předpisů, nový
regulační rámec stále reaguje na aktuální problémy a ii) situace v ČR se podobá stavům v jiných
členských státech EU (odpovídá průměru EU) a ČR musí řešit stejné problémy, jež jsou řešeny na
evropské úrovni, či tu existují specifika, na které je třeba reagovat využitím diskrečního prostoru
daného Kodexem.
Tabulka 13: EU DESI 2016/2018
EU
Ukazatel
Pokrytí pevným širokopásmovým připojením
(% domácností)
Využití pevného širokopásmového připojení
(% domácností)
Pokrytí sítěmi 4G
(% domácností (průměr pokrytí jednotlivými operátory))
Využití mobilního širokopásmového připojení
(Počet účastníků na 100 obyvatel)
Pokrytí rychlým širokopásmovým připojením (přístupové sítě příští
generace)
(% domácností pokrytých sítěmi VDSL, FTTP nebo Docsis 3.0)
Využití rychlého širokopásmového připojení % domácností
využívajících připojení ≥ 30 Mbps)
Pokrytí ultrarychlým širokopásmovým připojením
(% domácností pokrytých sítěmi FTTP nebo Docsis 3.0)
Využití ultrarychlého širokopásmového připojení
(% domácností využívajících připojení ≥ 100 Mbps)

ČR

DESI 2016

DESI 2018

DESI 2016

DESI 2018

97 %

97 %

98 %

98 %

72 %

75 %

76 %

73 %

-

91 %

n.a.

99 %

75

90

71

81

71 %

80 %

73 %

89 %

30 %

33 %

31 %

32 %

-

58 %

-

60,4 %

-

15,4 %

-

15,82 %

Jedním z faktorů, který umožňuje poskytovatelům služeb v elektronických komunikacích
investovat, a to i do sítí elektronických komunikací, je adekvátní příjem generovaný poskytováním
služeb. Celkové tržby za poskytování služeb elektronických komunikací se v Evropě od roku 2014
do roku 2017 snížily z 220 mld. EUR na 213 mld. EUR. V ČR naopak tržby sektoru v období 2014
– 2017 stouply (viz následující obrázky).
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Obrázek 7: Celkové tržby za poskytování služeb elektronických komunikací v EU (mld. EUR)
v porovnání s ČR (mld. CZK/mld. EUR)

Zdroj : DESI 2018, EK ; ČTÚ
Pozn.: Přepočteno kurzem 25,75 CZK/EUR k 23. 5. 2019

Hodnoty CAPEX zůstaly v posledních letech stabilní, i když pokrytí přístupovými sítěmi příští
generace vzrostlo z 54 % na 71 %. Výdaje na mobilní investice představovaly 60 % celkových
výdajů (201536). V ČR tento poměr v roce 2015 (pro porovnatelnost) činil 41 % vůči 59 % též v
neprospěch investic do pevných sítí a služeb.
Tabulka 14: Vývoj investic do sítí a služeb elektronických komunikací v ČR, mld. EUR
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Investice do sítí a služeb elektronických komunikací

0,645

0,553

0,855

0,566

0,659

0,597

Investice do mobilních sítí a služeb

0,324

0,261

0,667

0,335

0,421

0,319

Investice do pevných sítí a služeb

0,236

0,239

0,171

0,229

0,229

0,270

Zdroj: ČTÚ, přepočet na EUR zpracovatel

Vývoj tržeb podle segmentů na úrovni EU poukazuje na kontinuální pokles tržeb z hlasových
služeb (pevných i mobilních). Výnosy z pevných hlasových služeb se od roku 2014 snížily o 11,6 %
ve srovnání s 20,4% poklesem u mobilních služeb ve stejném období (2014-2017). V roce 2017
představovaly pevné a mobilní hlasové služby celkem 44 % celkových tržeb za poskytování služeb
elektronických komunikací, v roce 2014 to bylo 51 %. Mobilní datové služby představovaly v roce
2017 27 % celkových tržeb, což představuje nárůst z 24 % v roce 2014. Růst segmentu mobilních
datových služeb však nevykompenzoval výrazný pokles hlasových služeb a celkové příjmy tak
poklesly o 3 %. Obdobnou situaci v ČR zachycují pro porovnání obrázky níže.

Data za rok 2015 jsou uvedena proto, že novější nejsou za EU dostupná. Protože je však situace v této oblasti relativně stabilní,
jsou i data za rok 2015 vypovídající.
36
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Obrázek 8: Vývoj struktury tržeb za poskytování služeb elektronických komunikací v ČR

Zdroj: ČTÚ

Obrázek 9: Vývoj struktury tržeb za poskytování služeb elektronických komunikací v ČR, absolutní
hodnoty

Zdroj: ČTÚ

Následující obrázky shrnují situaci v EU a ČR v popisu dle jednotlivých způsobů připojení.
Pokrytí přístupovými sítěmi příští generace pokračovalo v růstu a v EU dosáhlo 80 %. Nasazení
těchto sítí je však stále zaměřeno především na městské oblasti, kdy 53 % venkovských domácností
pokryto těmito sítěmi není. Porovnání situace v ČR a EU opět zachycují následující grafy.
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Obrázek 10: Pokrytí přístupovými sítěmi příští generace v EU a ČR (% domácností), celkem versus
venkovské oblasti
Celkem

Venkovské oblasti

Zdroj: EK, Digital Scoreboard

Odhaduje se, že téměř 16 % evropských domácností si v roce 2017 objednalo ultrarychlé
širokopásmové připojení (nejméně 100 Mbps), což znamená dvojnásobný nárůst oproti roku 2015.
Využití fixních širokopásmových připojení podle inzerovaných rychlostí v ČR dle rychlosti za
všechny koncové uživatele ukazuje obrázek níže.
Obrázek 11: Využití fixních širokopásmových připojení podle inzerovaných rychlostí, EU versus
ČR
min. 30Mbps

str. 106/116

min. 100Mbps

Zdroj: EK, Digital Scoreboard

Pokrytí technologií FTTP vzrostlo z 10 % v roce 2011 na více než dvojnásobek, přičemž však také
zůstává primárně městskou technologií. Lídry v oblasti FTTP v Evropě jsou Litva, Lotyšsko,
Portugalsko a Estonsko, kde se již více než 70 % domácností může přihlásit k odběru služeb
prostřednictvím FTTP. Pokrytí FTTP je v EU stále výrazně nižší než u technologie Docsis 3.0 a
VDSL. Porovnání s ČR opět uvádí následující grafy.
Obrázek 12: Pokrytí FTTP v EU a ČR (% domácností), celkem versus venkovské oblasti
Celkem

Venkovské oblasti

Zdroj: EK, Digital Scoreboard

Pokrytí xDSL se pohybuje od 11 % u Bulharska do 100 % u Řecka. DSL je obecně méně
převládající způsob připojení ve státech SVE. Hlavní konkurenční technologií DSL je ve většině
členských států EU kabelové připojení.
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Obrázek 13:Využití fixních širokopásmových připojení dle technologií, červenec 2017

Zdroj: DESI 2018

Dostupnost 4G mobilního širokopásmového připojení dosáhla v roce 2017 91 %, což je o 32 %
více než před čtyřmi lety. Sítě 4G byly komerčně spuštěny ve všech členských státech EU.
Obrázek 14: Pokrytí mobilním širokopásmovým připojením 4G v EU a ČR (% domácností)

Zdroj: EK, Digital Scoreboard

Mobilní broadband představuje rostoucí segment trhu vysokorychlostního internetu. Na přibližně
dvou třetinách aktivních SIM karet v EU je využíván přístup k vysokorychlostnímu internetu.
Skandinávské země a Estonsko, Lucembursko a Polsko již vykazují 120 přístupů na 100 osob,
zatímco Maďarsko a Řecko mají tuto hodnotu méně než poloviční. Většina připojení je realizována
na chytrých telefonech, méně pak na tabletech a noteboocích.
Obrázek 15: Penetrace mobilním broadbandem v EU (počet účastníků/100 osob)

Zdroj:
EK,
Digital
Scoreboard,
https://digital-agenda-data.eu/charts/see-the-evolution-of-an-indicator-and-comparecountries#chart={%22indicatorgroup%22:%22any%22,%22indicator%22:%22e_ispdfokx_ge100%22,%22breakdown%22:%22ent_all_xfin%22,%22unitmeasure%22:%22pc_ent%22,%22ref-area%22:[%22CZ%22,%22EU%22]}

V podkladové studii k hodnocení dopadů Kodexu se odhaduje, že EU pravděpodobně nesplní cíl
50% využití 100 Mbps sítí do roku 2020. Stejná studie ukazuje, že základní přístupové sítě příštích
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generací s rychlostí 30 Mbps nestačí k uspokojení potřeb konektivity v blízké budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že dnes ne všechny přístupové sítě příštích generací mohou plnit 100 Mbps, z
níže uvedeného obrázku vyplývá, že bez vhodných investičních pobídek Evropa pravděpodobně
nedosáhne cíle 50% využití 100 Mbps služeb do roku 2020.
Obrázek 16: Projekce míry využití služeb nabízených prostřednictvím přístupových sítí příštích
generací (> 30Mbps) v období 2015-2025

Zdroj: IDATE

Existuje celá řada příčin, proč investice do infrastruktury jsou nízké. Tyto příčiny mohou být
seskupeny do dvou hlavních skupin: i) příčiny, které jsou makroekonomické nebo sociálněekonomické povahy, a tudíž exogenní vzhledem k regulačnímu rámci (např. finanční krize měla
vliv na nízkou hodnotu CAPEX poskytovatelů služeb elektronických komunikací) a (ii) příčiny,
které mají regulační charakter (nejistota v důsledku netransparentní cenové regulace; požadavky na
nediskriminační přístup, které znamenají, že nelze činit rozdíly mezi poskytovateli dle provedených
investic, na druhou stranu konkurenční tlak není vždy dostatečný, aby motivoval k investování,
zejména v méně obydlených oblastech; alternativní operátoři často nemají dostatečnou velikost,
aby mohli investovat sami).
Pokud jde o endogenní faktory, investice mohly být omezeny skutečností, že průměrný výnos na
uživatele v Evropě po řadu let klesal. Podle výše uvedených dat průměrný příjem na jednoho
uživatele (ARPU) sedmi největších mobilních operátorů v EU mezi lety 2010 a 2015 klesl o 23 %
(v ČR o 29 %), přičemž investice klesly o 3 % (v ČR o 8 %).
Obrázek 17: Průměrný výnos na uživatele (ARPU) na retailovém mobilním trhu (EUR)

Zdroj: ČTÚ; EK, Digital Scoreboard

To však nemusí znamenat, že objem investic a konkurence jsou ve vzájemném rozporu.
Konkurence samozřejmě dle Komise nebude v oblasti infrastruktury přínosná vždy, avšak regulace
by ji měla podporovat tam, kde je to možné. V tomto ohledu podkladová studie SMART
2015/0002 v rámci analýzy obchodních a regulačních modelů uvádí, že geografický rozměr
problému budování sítí může být řešen kombinovaným přístupem:
−

v hustě osídlených městských oblastech podporovat rentabilní investice do infrastruktury a
hospodářskou soutěž;
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−

v méně osídlených oblastech (kde se budování sítí ekonomicky vyplatí, tj. tam, kde lze
dosáhnout návratnosti investic v delším horizontu) podpořit první příchozí (first movers), aniž
by byly obětovány přínosy z hospodářské soutěže, tím způsobem, že bude zaručen
velkoobchodní přístup do rentabilních sítí;

−

ve venkovských oblastech a v dalších náročnějších projektech (kde budování sítí není tradičně
ekonomicky výhodné) přilákat subjekty s novými obchodními modely, které mají odlišný profil
rizika/návratnosti.

Pokud jde o exogenní faktory (nad rámec těch makroekonomických (HDP, riziko země atd.)), v
některých případech mohou být investice realizovány v suboptimálním objemu (nebo do méně
výkonných technologiích) při očekávané nízké spotřebě, tj. nízká poptávka a spotřeba mohou též
podmiňovat objem investic. Jak bylo uvedeno v přístupové studii (SMART 2015/002), „míra využití
může být omezená také v případech, kdy je nízká poptávka po vysokých rychlostech“. Na druhou stranu
prognóza IDATE v téže studii poukázala na nedostatečnou infrastrukturu k uspokojení budoucí
poptávky, tj. tento fakt může být problémem ve střednědobém horizontu, neboť poptávka stále
roste a k modernizaci infrastruktury je třeba určité množství času.
I když výše uvedené příčiny mohou být a jsou novou Směrnicí částečně řešeny, je důležité
podotknout, že dle Komise bude pro některé projekty možnost podpory z veřejných financí nadále
potřebná, a to především pro projekty v nejvíce znevýhodněných oblastech. K dispozici jsou
veřejné zdroje určené na podporu budování vysokorychlostní širokopásmové sítě, a to včetně
evropských finančních prostředků v objemech, které se v rámci víceletých finančních rámců
zvyšují. Současná úroveň financování z veřejných zdrojů je však dle Komise stále nedostačující pro
to, aby bylo možné čelit výše uvedeným výzvám.
Nízká míra pokrytí a využívání mobilního přístupu
Pokud jde o mobilní sítě, pokrytí domácností sítěmi 4G je v některých členských státech velmi
vysoké (viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Technická dostupnost mobilního signálu (tj. p
okrytí území sítěmi LTE / 4G) však nutně nezaručuje optimální kvalitu služeb. Skutečně
všudypřítomné pokrytí a vysoká kapacita je dle EK nezbytnou podmínkou úspěchu sítí 5G. Sítě
5G nejenže umožní velmi vysoké maximální rychlosti na downlinku ve velmi hustě osídlených
oblastech, ale díky nim bude možné také nabízet mobilní širokopásmové služby pro celou řadu
průmyslových odvětví, která budou požadovat dostatečnou kapacitu a spolehlivost a další
parametry související s jimi využívanými aplikacemi (např. latence). Podle průzkumu společnosti
Oracle téměř 80 % podniků očekává, že v roce 2021 budou využívat sítě 5G ke generování nových
příjmů, pro správu zařízení Internetu věcí a chytrých ekosystémů. (https://ihned.cz/c1-66495320podniky-jsou-pripraveny-vyuzit-prinosu-siti-5g)
Ačkoli síť 5G bude pravděpodobně koexistovat s jinými sítěmi (i 2G a 3G), stejně jako s
modernizovanými sítěmi 4G, kapitálově náročné architektury sítí 5G budou vyžadovat
vysokorychlostní připojení základnových stanic, tj. i jejich větší počet a vyšší hustotu sítě, což nutně
zvýší provoz na páteřním backhaulu. Operátoři budou muset vybudovat novou infrastrukturu v
podobě malých buněk rozmístěných poměrně hustě všude tam, kde to bude potřeba. Přestože jsou
tedy již částečně vybudovány a využívány u sítí 4G ke zvýšení kapacity sítí, sítě 5G budou vyžadovat
mnohem větší počet malých buněk. Manifest 5G pro včasné nasazení 5G v Evropě (The 5G Manifesto for
a timely deployment of 5G in Europe), připravený hlavními odvětvovými hráči, zdůrazňuje potřebu
zlepšení regulačních podmínek v oblasti správy rádiového spektra a udělování oprávnění.
Navzdory skutečnosti, že konkrétní parametry budoucí 5G architektury nejsou doposud známy a
standardy je teprve třeba definovat, Komise odhaduje náklady na vybudování sítí 5G v řádu
120 mld. EUR při 95% pokrytí obyvatel EU28 (SMART 2015/0068, Costing the New Potential
Connectivity Needs). Náklady na bezdrátovou infrastrukturu by měly činit 38 mld. EUR z výše
uvedeného a na optickou infrastrukturu pro fronthaul/backhaul 81 mld. EUR (jak uvádí Komise,
tato částka by mohla být nižší díky synergiím při pokládání optických vláken i za jiným účelem).
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Aby bylo možné zajistit 100% pokrytí přenosovou sítí, Komise uvádí dalších potřebných 104 mld.
EUR, z čehož na bezdrátovou infrastrukturu by připadlo 64 mld. EUR.
Zpoždění při udělování oprávnění k využívání spektra
Predikce ohledně mobilního širokopásmového provozu potvrzují trend potenciálního zvýšení
významu bezdrátových sítí, přičemž rostoucí potřeba bezdrátové konektivity jde i na vrub M2M
zařízením, jejichž vzájemná komunikace bude provozem 5G sítí umožněna. Zatímco v době
přípravy nového regulačního rámce M2M moduly generovaly 3 % celkového mobilního datového
provozu v západní Evropě, do roku 2020 by se dle odhadů toto číslo mohlo zvýšit na 11,6 %.
Moduly M2M by měly představovat více než polovinu z celkových připojených mobilních zařízení.
Aby bylo možné splnit výše uvedené požadavky na konektivitu, je třeba operátorům umožnit
včasný přístup ke spektru. V některých členských státech došlo k významným zpožděním při
zpřístupňování technicky harmonizovaných pásem na úrovni EU. Jako příklad uvádí Komise
časové rozdíly v přidělování licencí na sítě 4G v pásmu 800 MHz (viz následující obrázek), a to
navzdory termínu stanoveném v Program politiky v oblasti rádiového spektra (Radio Spectrum Policy
Program) na leden 2013.
Obrázek 18: Příděly pásem pro sítě 4G – časový harmonogram

Zdroj: Komise

Výsledkem zpoždění při přidělování kmitočtových pásem, nedostatečné předvídatelnosti v oblasti
přidělování nebo nedostatečné synchronizace uvolňování pásem a platnosti licencí ve vazbě na
investiční cykly může být negativní dopad na motivaci operátorů investovat do rozvoje sítí. Veřejné
konzultace ukázaly, že i když je současná technická harmonizace vnímána jako relativně dobře
fungující, schopnost stávajícího institucionálního systému koordinovat a včas zpřístupňovat pásma
je dle dotčených stran nedostatečná. Dále bylo argumentováno, že rozdíly v platbách a aukčních
cenách napříč členskými státy vytvářejí rozdíly mezi trhy a operátory a přispívají k fragmentaci
evropského mobilního trhu. Dle Komise jsou v některých případech aukční procesy řízeny spíše
fiskálními zájmy než cílem optimálního využití spektra a vysoké konektivity. Krátkodobé úvahy
(např. v případě nepříznivé vnitrostátní rozpočtové situace) tak mohou dominovat dlouhodobým
investičním úvahám vedoucím k rozvoji sítí.
V důsledku bariér v oblasti přidělování spektra se pokrytí sítěmi 4G v EU zvyšovalo dle Komise
příliš pomalu; rozvoj začal pozdě a s velkými rozdíly mezi národními trhy. V případě sítí 5G je tak
třeba zvolit efektivnější přístup.
Neuspokojivé nabídky konektivity pro podniky
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Strategie jednotného digitálního trhu se také zaměřuje na podniky a MSP. Podniky obvykle
potřebují vyšší kvalitu služeb než zákazníci z řad domácností a mohou tak požadovat vyšší úroveň,
pokud jde o některé technické parametry.
Průzkum v rámci SMART 2014/0023 potvrdil, že podnikatelské subjekty oceňují symetrickou
rychlost, nízkou úroveň sdílení kapacity/agregaci, krátkou latenci a neomezené objemy dat – to vše
může být garantováno pouze při připojení na sítě s velmi vysokou kapacitou. Mobilní
širokopásmové připojení nepovažují za alternativu, neboť dostatečně nenaplňuje vyšší očekávání
podnikatelských subjektů.
Je však také třeba říci, že dotazované strany v rozhovorech uvedly, že technické požadavky
obchodních zákazníků se mohou časem potkat s rostoucími požadavky domácností. Stále častější
práce na dálku by mohla zvýšit potřebu symetrické gigabitové konektivity, tj. potřebu dovést sítě s
velmi vysokou kapacitou k většímu počtu koncových uživatelů.
V neposledním řadě byl jako problém na evropské úrovni identifikován nedostatek dostupných
produktů podnikové konektivity na přeshraničním základě.
Regulační rámec neumožňuje rychle reagovat na tržní a technologické změny
Nejistota ohledně práv a povinností při poskytování obdobných služeb a mezery v ochraně
koncových uživatelů
V hodnotící zprávě Komise uvádí, že jedním z problémů je skutečnost, že OTT hráči nepodléhají
stejným právům a povinnostem jako jiní hráči v odvětví, a to ani v případě, že jejich služby používají
koncoví uživatelé k uspokojení stejných nebo podobných komunikačních potřeb, které byly
doposud naplňovány pomocí tradičních služeb elektronických komunikací. Mnoho dotčených
stran (BEREC, několik členských států, většina sdružení operátorů, většina inkumbentů, někteří
vlastníci kabelových sítí, všechna sdružení uživatelů a někteří provozovatelé vysílání) ve veřejné
konzultaci uvedlo, že je třeba přezkoumat současnou definici služby elektronických komunikací
(ECS - Electronic Communication Services), a to z důvodu rostoucí nejistoty ohledně jejího
rozsahu ve vazbě na způsob přenosu signálu, nejednotných povinností stanovených pro obdobné
služby a konvergenci komunikačních služeb.
Na trhu se objevili noví online hráči, často s globální působností, nabízející komunikační služby,
které mnozí uživatelé vnímají jako srovnatelné s tradičními službami elektronických komunikací
(hlasová telefonie a SMS, atp.). Tito tzv. over-the-top (OTT) hráči poskytují své služby
prostřednictvím internetových aplikací a obecně nyní nepodléhají pravidlům EU pro oblast služeb
elektronických komunikací. Obecný pojem OTT zahrnuje různé typy komunikačních služeb, které
mohou umožňovat i použití systému číslování E.164 (např. SkypeOut) za účelem propojení s
tradičními poskytovateli služeb elektronických komunikací. Díky tomu, že jsou schopni nabízet
OTT komunikační služby, které - z pohledu uživatele - mohou „být propojeny“ s telefonními čísly,
uvádějí tito OTT operátoři fakticky na trh služby s ekvivalentními funkcemi. U jiných OTT
komunikačních služeb není možnost používat čísel, přesto však mohou uspokojovat stejné potřeby
uživatele jako služby tradiční. Tyto inovace, které mohou být pro koncové uživatele velmi přínosné
a finančně výhodné, přinášejí potřebu analyzovat jejich dopad na stávající prostředí hospodářské
soutěže a možné negativní vlivy vyplývající z diferencovaného regulatorního přístupu, jakož i
přiměřenosti stávající regulace v novém prostředí.
Poskytovatelé tradičních komunikačních služeb, kteří převážně vlastní sítě i poskytují služby,
včetně služeb přístupu k internetu a některých specifických služeb, musí splňovat povinnosti
stanovené pro dané odvětví a týkající se např. smluvního práva, transparentnosti, kvality služeb,
tísňových volání atp. OTT služby a jejich poskytovatelé podléhají pouze horizontálním právním
předpisům, a nikoliv výše uvedeným povinnostem stanoveným odvětvovým předpisem, i když
jejich služby používají koncoví uživatelé k naplňování stejných nebo podobných komunikačních
potřeb. V neposlední řadě musí dodržovat specifické povinnosti i v oblasti ochrany údajů podle
směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, a to nad rámec nařízení o ochraně údajů,
které se vztahuje také na poskytovatele OTT služeb.
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Na druhou stranu regulační rámec EU zaručuje poskytovatelům tradičních komunikačních služeb
určitá práva, která by mohla být považována za výhodu ve srovnání s poskytovateli OTT služeb,
jako je např. přístup k (mezinárodnímu) E.164 číslovacímu plánu. Tento přístup k režimu číslování
umožňuje využít a získat benefity z globálního dosahu prostřednictvím telefonních čísel a dohod
o propojení mezi tradičními poskytovateli služeb elektronických komunikací.
I kdyby se výše uvedené náklady spojené s plněním povinností a benefity navzájem kompenzovaly,
diferencovaný regulační přístup přináší nejistotu ohledně práv a povinností při poskytování věcně
srovnatelných služeb, které bylo dle Komise vhodné Kodexem (a následně národními předpisy)
řešit. První otázkou bylo, o jaký typ komunikačních služeb by se měla definice ECS rozšířit.
Zadruhé bylo třeba určit, jaká sektorově specifická pravidla pro ochranu koncových uživatelů byla
stále relevantní a jaká se již stala obsoletními. V neposlední řadě bylo třeba analyzovat, zda základní
veřejné zájmy jako např. bezpečnost či ochrana soukromí vyžadovaly rozšíření povinností i na
poskytovatele OTT služeb. K poslednímu bodu uvedla Komise následující: v roce 2014 bylo
hlášeno celkem 137 závažných incidentů (z hlediska délky trvání nebo procenta postižených
uživatelů), které ovlivnily srovnatelným procentem pevnou telefonii, mobilní telefonii, pevný
internet či mobilní internet. I když neexistují srovnatelné údaje, hlášeny byly také bezpečnostní
incidenty u alternativních OTT služeb. Více než polovina respondentů při veřejných konzultacích
zastávala názor, že současná pravidla jsou při dosahování cílů účinná, a více než třetina zmínila, že
je důležité zapojit celý internetový hodnotový řetězec do dodržování bezpečnostních pravidel.
Dalším důležitým tématem byla pravidla pro přístup k tísňovým linkám. Ve veřejné konzultaci
sektor služeb elektronických komunikací zdůraznil význam spolehlivého přístupu k tísňovým
službám, který může být vzhledem k existujícím technickým normám a právním opatřením
poskytován pouze prostřednictvím ECS. Argumentovali však, že povinný přístup k číslu 112 by
měl být uložen i poskytovatelům služeb OTT, pokud je to technicky proveditelné. Velký počet
zúčastněných stran mělo za to, že ačkoli není technicky možné podrobit poskytovatele všech OTT
služeb této povinnosti, poskytovat přístup k tísňovým linkám by měly umožňovat všechny hlasové
služby, které jsou uživateli vnímány jako alternativní k tradiční hlasové službě PSTN a ty, které
rovněž využívají číslování E.164.
V neposlední řadě bylo dle Komise třeba zhodnotit ustanovení týkající se univerzální služby a jejich
soulad se současnou úrovní dostupnosti a využívání komunikačních sítí a služeb.
Chybějící pravidla pro nabídku služeb v balíčcích
Rozvoj technologií vedl k jejich sbližování a konvergenci služeb a podpořil tak nárůst objemu
služeb poskytovaných koncovým uživatelům ve formě balíčků. Rychlé přijetí balíčků uživateli v EU
jim přineslo výhody ve formě pohodlí a ceny; změnila se však strukturu trhu a chování tržních
hráčů, což vedlo ke vzniku nových problémů pro koncové uživatele v oblasti transparentnosti,
srovnatelnosti nabídek a změny poskytovatele. Tato skutečnost může představovat v delším
horizontu riziko pro hospodářskou soutěž v oblasti cen a kvality služeb.
Balíčkem je označována množina několika různých služeb prodávaných společně jako jeden
produkt: pevné volání, přístup k internetu, mobilní služby, placená televize. Balíček může také
zahrnovat prodej/pronájem zařízení, nejčastěji koncového zařízení. Cílem prodejců je zvýšit
průměrný výnos na uživatele (ARPU) zvýšením počtu pravidelně platících zákazníků a zajistit si
tímto způsobem jejich loajalitu (vývoj ukazatele ARPU viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). P
rocentní míra poklesu počtu mobilních zákazníků se snižuje, pokud je mobilní produkt nabízen ve
spojení s pevným přístupem k internetu a placenou televizí.
Téměř šest z deseti domácností v EU (59 %) nakupuje komunikační služby v balíčku (balíčky, které
kombinují dvě nebo více služeb za jednu celkovou cenu). V ČR tato hodnota činí dle údajů
Eurobarometeru 50 % (04/2017). Jedná se o nárůst o devět procentních bodů od předchozího
průzkumu v roce 2015 a nárůst o 21 bodů od roku 2009. Nárůst je částečně způsoben změnou v
definici balíčku. Mobilní telefon spolu s mobilním internetovým přístupem je nyní považován za
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balíček. Podle předchozí definice nakupuje služby jako součást balíčku pouze 53 % domácností
EU.
Obrázek 19: % domácností s balíčkem služeb v EU

Zdroj: Eurobarometer

V ČR má vývoj počtu tzv. balíčků služeb též růstový trend. V roce 2017 dosáhl počet služeb
poskytovaných formou balíčků v absolutní hodnotě 2,73 mil., což představuje v porovnání s rokem
2012 zvýšení na úroveň 279,9 %. Růst tržeb byl ještě razantnější. V roce 2017 dosáhly
maloobchodní tržby za tyto služby hodnoty 18,25 mld., což přestavuje oproti roku 2014 zvýšení
na hodnotu 447,7 %. Struktura těchto služeb v roce 2017 a tržby za tyto služby je uvedena v
následujících grafech. (ČTÚ)
Na úrovni EU bude v případě domácností s balíčkem jejich balíček s největší pravděpodobností
zahrnovat přístup k internetu (87 %), následovaný pevnou telefonií (62 %) a mobilní telefonií
(57 %). Polovina balíčků bude obsahovat (50 %) televizní vysílání. Popularitu různých kombinací
služeb v EU v porovnání s ČR ilustruje následující obrázek.
Obrázek 20: Popularita různých služeb v balíčcích, EU 2015, % domácností s nabídkou

Zdroj: Eurobarometer; ČTÚ, ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 2012-2017 SE
ZAMĚŘENÍM NA ROK 2017

Z tabulky platné pro ČR je zřejmé nejvyšší zastoupení u balíčků 2-play sestavených z internetu
v mobilní síti a hlasové služby v mobilní síti (68,4 %). Druhou nejvíce zastoupenou skupinou
s podílem 21,8 % je balíček sestavený z internetu v pevné síti spolu s televizním vysíláním.
V tabulce jsou zachyceny pouze 2-play balíčky. To však příliš výsledky za ČR nezkresluje, neboť
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balíčky 2 – play měly v roce 2017 dle počtu zastoupení 85,2 %, 3 – play 10 %, 4 – play 3,9 % a 5 –
play 0,9 %.
Balíčky přináší koncovým uživatelům výhody i nevýhody. Integrace několika služeb do jedné
nabídky, s jednou fakturací a jednotnou péčí o zákazníky, může být pro koncové uživatele
pohodlnější a levnější. Balíčky však také mohou snížit transparentnost a ztížit cenové porovnání a
potenciálně vést k efektu „lock-in“, protože mohou koncovým uživatelům znesnadnit změnu
poskytovatele služeb v balíčku obsažených. Průzkum Eurobarometru z roku 2015 uvádí, že z těch
zákazníků, kteří chtěli změnit poskytovatele internetových služeb (42 % respondentů), to bylo pro
15,1 % z nich snadné, 7,2 % klientů přešlo k jinému poskytovateli, avšak bylo to obtížné, 2,4 % se
o změnu pokusilo a vzdalo a 3,6 % se o změnu ani nepokoušelo s tím názorem, že by to bylo příliš
obtížné (Flash Eurobarometer 243. Consumers views on switching service providers. November 2015).
Pokud jde o transparentnost a možnost cenového porovnání, údaje z průzkumu ukazují, že i když
více než dvě třetiny respondentů (68 %) souhlasí s tím, že je snadné porovnat služby a ceny
balíčkových nabídek, 24 % spotřebitelů si to nemyslí a uvádí, že v této oblasti nedošlo od
předchozího průzkumu ke zlepšení.
Téměř polovina národních regulačních orgánů, mobilních operátorů a některých operátorů
pevných linek a Evropské sdružení spotřebitelů (European Consumer Association) zastávalo
během veřejné konzultace názor, že je vzhledem k nabídce balíčků třeba upravit pravidla pro
změnu poskytovatele. Balíčky byly pro některé dotčené strany problémem. Tyto strany
poukazovaly např. na skutečnost, že televizní služba v balíčku by neměla bránit změně
poskytovatele širokopásmového připojení. Dle názoru spotřebitelů by uživatelé měli mít možnost
ukončit využívání jakékoli individuální služby v balíčku (ani pronájem zařízení spojeného s jednou
službou by neměl bránit změně využívání či změně poskytovatele) a obnovení využívání jedné
služby by nemělo znamenat obnovu využívání celého balíčku.
Opačný názor mělo několik členských států, sdružení operátorů a velký počet operátorů pevných
linek, kteří se domnívali, že další regulace by pro poskytovatele služeb elektronických komunikací
představovala nepřiměřenou zátěž, neboť poskytovatelé služeb OTT nejsou v současné době
povinni nabízet služby odděleně. Tyto strany navíc tvrdily, že trh je konkurenceschopný, neexistuje
žádný důkaz o újmě spotřebitelů (naopak nabídky balíčků spotřebitelé oceňují) a trhu by tak měla
postačovat pravidla hospodářské soutěže spolu ochranou spotřebitele dle horizontálních předpisů.
Nadbytečnost a neefektivnost právních předpisů a nekonzistentnost na jednotném trhu
Vysoká administrativní zátěž
Zásada lepší regulace požaduje regulaci pouze tehdy, je-li to nezbytné a v přiměřeném objemu.
Komise na základě přezkumu stávajících předpisů určila několik oblastí, u nichž by bylo možné
snížit administrativní zátěž, aniž by byla ohrožena účinnost předpisů, v některých případech ji lze
dle Komise dokonce zvýšit.
Z výsledků konzultací a přezkumu vyplynulo, že existuje prostor pro snížení regulační zátěže u
národních správních orgánů/institucí a operátorů a pro přesměrování úsilí na prioritní úkoly při
současném zvýšení předvídatelnosti a stability rámce. Na základě reálných zkušeností s
implementací se zdálo, že současné cykly přezkumu trhu jsou zbytečně krátké a že jejich
prodloužení by zvýšilo právní jistotu a snížilo administrativní zátěž národních regulačních orgánů,
Komise i účastníků trhu. Identifikován byl též potenciál pro zjednodušení ukládání nápravných
opatření zavedením standardizovaných nápravných opatření v případech, kdy by to bylo možné.
Mezi oblasti, které bylo třeba zefektivnit, patřila i pravidla univerzální služby, která měla být
revidována s ohledem na jejich účinnost a klesající relevanci některých prvků. Potenciál snížení
administrativní zátěže a obecného zjednodušení spočíval v odstranění nadbytečných prvků
univerzální služby, jako jsou veřejné telefonní automaty, kompletní telefonní seznamy či informační
služby o účastnických číslech.
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Sdílený přístup ke kmitočtovým pásmům měl hrát stále významnější úlohu při uspokojování
rostoucí poptávky - většina veřejných respondentů i komerčních subjektů podpořila v rámci
konzultací flexibilní nebo sdílený přístup ke spektru s cílem uspokojit budoucí poptávku, a to
zejména v případě sítí 5G. Operátoři naopak trvali na opaku, tj. na exkluzivním nebo licencovaném
sdíleném přístupu, a to především z důvodu potřeby zajištění kvality služeb. Vysílatelé zdůraznili
možné problémy rušení signálu, a proto se vyslovili pro pečlivý výběr kompatibilního sdíleného
využívání.
Co se týče spektra, ač současný rámec dovoluje Komisi vydat doporučení o harmonizovaném
uplatňování ustanovení o správě spektra, zavedený mechanismus nebyl dle Komise postačující k
tomu, aby zajistil jednotný přístup, a společné cíle EU tak nebylo možné prosazovat. Ve veřejné
konzultaci několik respondentů poukázalo na zpoždění ve zpřístupňování spektra a na velkou
rozdílnost v podmínkách různých členských států a vyzvalo k posílení úlohy Komise, jiní však
nesouhlasili a zdůrazňovali národní charakter politiky spektra. I na tento problém Kodex reaguje
novými ustanoveními
Náklady na přizpůsobení se regulaci
Nekonzistentní regulace obdobných konkurenčních situací činila obtížným a nákladným pro hráče
na trhu fungovat ve více zemích a vytvářela tak umělé překážky integraci trhu. Tento aspekt mohl
být významný především pro komerční uživatele, kteří mohli mít problém (vzhledem k nejednotné
regulaci v jednotlivých členských státech) se získáváním vhodných nabídek elektronických
komunikačních služeb pokrývajících všechny žádané potřeby a země. Další problémy to mohlo
přinášet nadnárodním poskytovatelům služeb elektronických komunikací, kteří se snažili replikovat
obchodní modely na více trzích. V současnosti se většina velkých firem, ať už jde o nadnárodní
společnosti či společnosti s několika sídly nebo jen o velké podniky, spoléhá na homogenitu vstupů.
Nekonzistentnost vede k vyšším nákladům, vyšší koncentraci na menších trzích a v neposlední řadě
také vyšším cenám a nižší kvalitě pro koncové uživatele37.
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací při konzultacích na evropské úrovni uvedli, že je
obtížné provést robustní kalkulaci všech nákladů na přizpůsobení se regulaci a poskytli pouze
několik příkladů. Jeden (velký evropský) operátor poskytl údaj, že jeho roční náklady na udržování
kvality poskytovaných služeb (standardy a reporting) činí asi 14 mil. EUR na jeden členský stát. Jiní
operátoři uvedli, že roční náklady na plnění smluvních povinností (včetně pravidel o trvání
smlouvy, výpovědi a odstoupení od smlouvy) a požadavků na transparentnost lze odhadnout na
dalších cca 70 mil. EUR na jeden členský stát. Nicméně dostupná data nejsou dostatečná k tomu,
aby bylo možné uvést dostatečně robustní odhad nákladů na přizpůsobení se regulaci.
Nedostatečná koherence a vliv na cíl DSM
Dle Komise a konzultací byl příspěvek regulačního rámce k rozvoji DSM vnímán jako relativně
skrovný. Navzdory určitému pokroku v oblastech, jako je interoperabilita a spolupráce mezi
národními regulačními orgány, se většina dotčených stran domnívala, že DSM byl nejméně
naplněný cíl regulačního rámce, což ukazovalo na nedostatek regulatorní konzistentnosti a na
přetrvávající překážky v přeshraničních aktivitách.
Úloha úřadu BEREC při podpoře konzistentnosti regulace byla hodnocena též smíšeně.
Institucionální uspořádání BEREC vedlo dle respondentů k tomu, že se častěji volila větší flexibilita
nebo nejnižší společný jmenovatel namísto harmonizovanějšího přístupu pro vytvoření DSM.
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