
 

Přemrštěným poplatkům za přeshraniční hovory v
Evropě odzvonilo
 

Od 15. května platí  cenový strop pro volání mezi zeměmi EU  a posílání SMS. Minuta
takového mezinárodního  hovoru vás  vyjde maximálně na 5 korun (19 centů) a SMS na
1,5 koruny (6 centů).
 
Cena volání v jednotlivých zemích sice dlouhodobě klesá a EU v roce 2017 zrušila poplatky za
roaming. Operátoři si přesto stále účtovali poměrně vysoké přirážky za volání z domova do jiné
země EU. Vznikla tak absurdní situace, kdy bylo levnější volat ze zahraničí domů než z domova
do ciziny. Tomu je nyní konec. Ať už tedy voláte z Česka na Slovensko nebo do Portugalska,
díky novým předpisům zaplatíte za minutu hovoru maximálně 5 korun a za SMS korunu padesát
(bez DPH).
 
„S výsledkem u roamingu jsem velice spokojená, ale zastavili jsme se v půli cesty. Teď můžeme
konečně říci, že už nezáleží na tom, zda voláte z domova do jiné evropské země nebo zda se
nacházíte v jiné evropské zemi a chcete si zavolat domů,“ pochvaluje si novinky, které začaly
platit v půli května česká poslankyně Dita Charanzová, která se v Parlamentu podílela na
přípravě stanoviska k dané normě.
 
 
Zastropování  poplatků  za  přeshraniční  hovory  je  součástí  unijní  revize  předpisů  o
telekomunikacích, kterou Parlament schválil 14. listopadu 2018. Levnější volání má pomoci k
rozvoji digitálního trhu a zajistit všem Evropanům příležitost podílet se na digitální ekonomice a
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Levnější mezinárodní hovory
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/cheaper-international-calls-for-european-consumers_NO1-PUB-190410-CALL_ev
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http://www.europarl.europa.eu/meps/cs/124708/_home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181106IPR18320/meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system


společnosti, ať už bydlí kdekoliv a bez ohledu na jejich příjem.
 
 
 
Jak se v Evropě zlevňují různé typy volání a modernizují telekomunikační sítě zjistíte z tohoto
videa a článku.
 
Další informace
Poslanci schválili omezení cen přeshraničních telefonních hovorů v EU (14. 11. 2018)
Otázky a odpovědi: zastropování cen mezinárodních hovorů a SMS zpráv v rámci EU
Telekomunikace v EU: levnější volání a nejmodernější mobilní sítě
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https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20181031STO18176/new-eu-rules-to-ensure-cheaper-calls-and-faster-connections
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/society/20181031STO18176/new-eu-rules-to-ensure-cheaper-calls-and-faster-connections
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20181106IPR18320/meps-cap-prices-of-calls-within-eu-and-approve-emergency-alert-system
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2430_cs.htm
http://www.europarl.europa.eu/

