
Vyúčtování a jeho reklamace

Dojde-li nám domů vyúčtování, se kterým 
nesouhlasíme například z důvodu výše účtované 
částky, množství volných či provolaných minut, 
můžeme dotčené vyúčtování reklamovat.

V tomto případě však musíme provést reklamaci do 
2 měsíců od doručení vyúčtování. Naše reklamace 
musí být poskytovatelem telekomunikačních 
služeb vyřízena do 30 dnů. Nestane-li se tak nebo 
s výsledkem provedené reklamace nesouhlasíme, 
je nutno se obrátit na Český telekomunikační úřad, 
který následně v naší věci zahájí správní řízení.

Jak ušetřit?

Chceme-li ušetřit peníze, je nutno prozkoumat 
nabídky jednotlivých operátorů a  vybrat si toho 
operátora, který nám pro naše potřeby nabídne 
nejvýhodnější podmínky. 
Vždy je dobré si zjistit počet volných minut a SMS, 
cenu za jednu minutu či SMS nad volné minuty 

či SMS a  podobné položky. Dále bychom měli 
věnovat zvýšenou pozornost tzv. volání ve špičce 
a volání mimo špičku. Některé paušály mají velmi 
drahé volání přes týden, ale naopak velmi levné 
volání o  víkendech, zatímco jiné mají během 
celého týdne neměnnou cenu.

 Jednou z  dalších věci, která bývá u  jednotlivých 
operátorů často rozlišována, je to zda voláme 
v  rámci sítě daného operátora či nikoli, proto 
je třeba se zamyslet, v  jaké síti jsou naši známí 
a výhodností těchto podmínek pro nás. 
Další věcí, kterou bychom měli vzít v  úvahu při 
našem rozhodování, jsou podmínky volání do 
zahraničí.

Vyberte si

I  přesto, že platíme paušál jednomu operátorovi, 
můžeme volat s  jiným díky tzv. volbě operátora 
pomocí speciálního kódu. Nebo můžeme změnit 
operátora s  tím, že nám naše dosavadní číslo 
zůstane ponecháno a i v tomto případě můžeme 
využít výše zmíněného volání pomocí speciálního 
kódu.

Služby se zvýšenou cenou

Je třeba si dát pozor na linky se zvýšenou tari)kací. 
Jak je poznáme? Linky se zvýšenou tari)kací mají 
předvolby:
900 (informační služby), 906 (zábavné služby), 909 
linky pro dospělé, 976 (internetové služby) a  jiné 
9XX. 
Další dvě číslice nám určují sazbu za jednu minutu 
volání, tedy u  čísla 90065 zaplatíme 65 Kč za 
1 minutu.

Drahé SMS začínají vždy dvojčíslím 90, mají jen 
7 čísel a  cenu za jednu SMS určují poslední dvě 
číslice.

Při uzavírání smluv si musíme dát pozor na:

•  Minimální částku, kterou budeme muset platit 
i v případě, že telefon nevyužíváme.

•  Dobu, na kterou je smlouva uzavřena, možnosti 
odstoupení od smlouvy, výpovědní dobu 
(zejména její délku) a  případnou smluvní 
pokutu.

•  Zda smlouva opravdu garantuje vše, co nám 
bylo slíbeno v reklamě nebo ústně.

Každý z nás, ať už je doma v či v zahrani-

čí, chce být v kontaktu se svými blízkými. 

Každý máme podle sta-

tistik telefon, mnozí 

i pevnou linku. Ovšem 

překvapení, které 

nám nabízí tele-

fonní účty, nebý-

vají vždy pří-

jemná. Znáte 

svá práva?


