
 

 

Místo úvodu 

Mobilní telefon, nepostradatelný 

nástroj každého podnikatele, 

studenta, úředníka. Kam se 

podíváme, tam nás obklopují 

mobilní operátoři a jejich nabídky, 

lákající na nejlepší tarify, výhody 

z nich plynoucí.  

Znáte to, podepíšete smlouvu a 

těšíte se, jaké výhody 

budete následující 

měsíce, tedy spíše roky, 

využívat. To vše za 

bezkonkurenční cenu, 

jakou vám nikdo jiný 

nemůže nabídnout.  

A tak celý měsíc 

užíváte výhody služby, 

kterou jste si objednali. 

Ovšem to jen do doby, 

než vám přijde první vyúčtování a 

tam zjistíte, že místo pár stovek 

platíte nehorázné částky, a to i za 

služby, které jste si původně vůbec 

neobjednali.  

Vzteky bez sebe voláte na 

zákaznickou linku nebo běžíte do 

nejbližší prodejny daného 

operátora. 

 

 

Jak bylo řečeno, mobil je 

neodmyslitelný pomocník 

podnikatelů.  

Přemýšleli jste někdy o tom, že 

byste se podnikání mohli 

věnovat? Že byste chtěli rozjet 

svůj byznys ještě dřív, než vám 

bude 18 let? Co pro podnikání 

vše musíte udělat, zařídit, jaké 

podmínky 

splnit?  

Pokud jste o 

těchto věcech 

někdy 

přemýšleli, 

pak v rukou 

držíte správně 

šesté číslo 

našeho 

občasníku. 

Přinášíme vám v něm užitečné 

rady a typy, jak se vrhnout do 

víru podnikatelského reje, ale i jak 

si ohlídat služby mobilního 

operátora, co by měla obsahovat 

smlouva s ním, jak postupovat 

v případě reklamace. Přejeme 

mnoho užitečných informací, 

které zde získáte.                 -ZK- 
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NESPOKOJENOST S 

VYÚČTOVÁNÍM ZA TELEFON? 

UPLATNĚTE REKLAMACI 

Kdy? 

Spotřebitel může reklamaci vůči 

poskytovateli služby uplatnit 

nejpozději do 2 měsíců ode dne 

dodání vyúčtování za poskytnutou 

službu, jinak právo zanikne. 

Doporučujeme reklamaci podávat 

písemně doporučeným dopisem 

s dodejkou. 

Není-li dohodnuto jinak, je v případě 

oprávněné reklamace poskytovatel 

povinen vrátit spotřebiteli rozdíl ceny 

způsobem a ve lhůtách stanovených 

všeobecnými podmínkami služby, 

nejpozději však do 1 měsíce od 

vyřízení reklamace. 

Další informace 

Reklamace má být vyřízena bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 

měsíce ode dne doručení reklamace. 

Pouze vyžaduje-li vyřízení reklamace 

projednání se zahraničním 

provozovatelem, je poskytovatel 

povinen reklamaci vyřídit nejpozději 

do 2 měsíců ode dne jejího 

uplatnění. 

Nevyřízení reklamace je správním 

deliktem, na dodržování této 

povinnosti dohlíží Český 

telekomunikační úřad. 

ZÁKONNÝ PODKLAD: 

§ 64 odst. 7, 8, 10 a 11, § 118 

odst. 12 písm. j) zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, § 19 odst. 3, § 23 

odst. 16 zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele 

 

NESPOKOJENOST S 

KVALITOU SLUŽEB ? 

Spotřebitel může reklamaci vůči 

poskytovateli služby uplatnit 

nejpozději do 2 měsíců ode dne 

vadného poskytnutí služby, jinak 

právo zanikne. Doporučujeme 

reklamaci podávat písemně 

doporučeným dopisem s dodejkou. 

Pokud spotřebitel mohl služby využít 

jen částečně anebo je nebylo možno 

využít vůbec pro závadu technického 

nebo provozního charakteru na straně 

podnikatele poskytujícího službu, je 

mu poskytovatel povinen zajistit 

odstranění závady a přiměřeně snížit 

cenu nebo po dohodě zajistit 

poskytnutí služby náhradním 

způsobem. 

Další informace 

S těmito problémy se lze setkat 

zejména u pevné linky, mobilního 

telefonu, kabelové televize a 

internetového připojení. 

Reklamace má být vyřízena bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 1 

měsíce ode dne doručení reklamace. 

Pouze vyžaduje-li vyřízení reklamace 

projednání se zahraničním 

provozovatelem, je poskytovatel 

povinen reklamaci vyřídit nejpozději 

do 2 měsíců ode dne jejího 

uplatnění. 

OBSAH SMLOUVY 

S OPERÁTOREM O 

POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

CO MUSÍ SMLOUVA 

OBSAHOVAT? 

a) u podnikatele poskytujícího služby 

nebo zajišťujícího přístup k síti 

jméno, popřípadě jména, příjmení, 

bydliště a identifikační číslo nebo 

obchodní firmu, jde-li o fyzickou 

podnikající osobu, nebo obchodní 

firmu nebo název, sídlo (místo 

podnikání) a identifikační číslo, 

popřípadě sídlo organizační složky 

na území České republiky, a 

identifikační číslo, bylo-li 

přiděleno, jméno, popřípadě jména, 

a příjmení osoby oprávněné jednat 

jménem této právnické osoby, jde-

li o právnickou osobu, 

b) je-li uživatelem spotřebitel, 

jméno, popřípadě jména, a 

příjmení, bydliště, datum narození 

nebo rodné číslo, 

c) popis poskytované služby, 

zejména informaci o veškerých 

podmínkách omezujících přístup 

ke službám a aplikacím nebo 

možnosti jejich využívání, dále 

minimální nabízenou a minimální 

zaručenou úroveň kvality 

poskytované služby a lhůtu pro 

zahájení jejího poskytování, 

popřípadě datum zahájení, 

d) nabídku druhů servisních služeb 

a služeb zákaznické podpory, 

včetně způsobů, jakými lze tyto 

služby využívat, 

e) údaje o ceně, popřípadě způsobu 

určení ceny, a způsobu získávání 

aktuálních informací o všech 

platných cenách služeb, 

f) informaci o termínech a 

způsobu vyúčtování ceny a 

placení, 

g) dobu, na kterou je smlouva 

uzavřena, a výpovědní dobu, 

h) podmínky pro obnovení a 

ukončení služby, včetně podmínek 

minimálního využívání služby, 

které musí být splněny, aby bylo 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=127/2005&par=64
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=127/2005&par=118
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=127/2005&par=118
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=19
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=23
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=634/1992&par=23


 
 

možné využívat výhod z 

propagačních nabídek, 

i) způsob uplatnění reklamace vad 

poskytované služby a reklamace 

vyúčtování cen za poskytnuté služby, 

včetně údajů o tom, kde a v jakých 

lhůtách lze reklamaci uplatnit, 

j) smluvní pokuty nebo jiná sankční 

ustanovení za nedodržení nebo 

porušení smluvních povinností ze 

strany podnikatele poskytujícího 

službu nebo zajišťujícího přístup k 

síti nebo ze strany spotřebitele, 

k) ujednání o náhradě škody a 

vrácení peněz, která budou použita v 

případě nedodržení úrovně kvality 

služby stanovené ve smlouvě nebo v 

případě přerušení poskytování služby 

nebo připojení, 

l) informaci o způsobu řešení sporů 

týkajících se předmětu smlouvy, 

m) způsob vyrozumění spotřebitele o 

změně smluvních podmínek, 

n) druhy opatření, která může 

podnikatel přijmout v případě 

narušení bezpečnosti a integrity své 

sítě, bezpečnosti služby nebo při 

zjištění jejich ohrožení nebo 

zranitelnosti, 

o) výši ceny za přenesení telefonního 

čísla a popřípadě dalších 

identifikátorů účastníka a podmínky 

přenesení, 

p) v případě ukončení smlouvy před 

uplynutím doby trvání, na kterou je 

smlouva uzavřena, ať již výpovědí, 

nebo dohodou smluvních stran, 

informaci o výši úhrady, která nesmí 

být v případě smlouvy uzavřené se 

spotřebitelem vyšší než jedna pětina 

součtu měsíčních paušálů 

zbývajících do konce sjednané doby 

trvání smlouvy, nebo jedna pětina 

součtu minimálního sjednaného 

měsíčního plnění zbývajících do 

konce sjednané doby trvání smlouvy, 

a výše úhrady nákladů spojených s 

telekomunikačním koncovým 

zařízením, které bylo spotřebiteli 

poskytnuto za zvýhodněných 

podmínek, 

q) rozhodnutí spotřebitele o uvedení 

jeho osobních údajů v účastnickém 

seznamu. 

PODÁNÍ NÁMITKY ? 

V případě, že spotřebitel včas 

uplatnil reklamaci nekvalitních 

služeb či špatného vyúčtování a 

není spokojen s tím, jak byla 

vyřízena, má možnost do 1 měsíce 

od doručení vyřízení reklamace 

podat Českému 

telekomunikačnímu úřadu návrh 

na zahájení řízení o námitce proti 

vyřízení reklamace. Stejná lhůta 

běží i ode dne, kdy měla být 

reklamace vyřízena, ačkoli se tak 

nestalo. 

Podání námitky nemá odkladný 

účinek na povinnost spotřebitele 

hradit cenu za poskytnuté služby, 

na jeho odůvodněnou žádost však 

ČTÚ může odložit povinnost 

zaplatit do doby rozhodnutí o 

námitce. Řízení podléhá 

správnímu poplatku ve výši 100 

Kč, který bude v případě úspěchu 

přiznán jako náhrada nákladů 

řízení. 

Proti rozhodnutí vydanému 

v prvním stupni správního řízení 

má spotřebitel právo do 15 dnů 

ode dne oznámení tohoto 

rozhodnutí podat rozklad. Rozklad 

se podává u správního orgánu, 

který rozhodnutí vydal. O rozkladu 

rozhoduje předseda Rady ČTÚ. 

Tato rozhodnutí jsou 

přezkoumatelná v soudním řízení. 
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