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Motto: „Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či 
služby, měl by být schopný si k nim informace najít, ověřit a 
využít.“ 
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„Já mám mobilní telefon, který mi věnovali 
moji přátelé. Jmenuje se aligátor – 
arrrrr“ – Miloš Zeman 12. 1. 2013 – FTV 
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OPERÁTOŘI  

Na území České republiky je bezmála několik operátorů. Ti nejznámější převládají nad většinou 

ostatních jak cenami, tak i různými triky, jak si Vás získat.  

Mezi nejznámější patří:  

O2 

T – mobile 

Vodafone 

 

Dalšími zástupci mohou být: 

Sazka mobil 

Tesco mobile 

Nordic Telecom 

 

 

VÍTE ŽE? 

Prvním operátorem na území České republiky byla společnost O2 Czech Republic. Na trh vstoupila 12. 

září 1991. 
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POKRYTÍ  

Spousta lidí si myslíš, že jejich operátor má dokonalé pokrytí po celé zemi, ale přitom každý z nás už 

někdy zažil výpadek signálu, protože na daném místě pokrytí nedosahovalo. 

Pojďte se s námi podívat, jak to opravdu vypadá se signálem pro volání a kde se bát, že rozhodně 

nebudete mít signál a bude to „boj o přežití“!   

Pokrytí O2 

 

Pokrytí T-mobile 
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Pokrytí Vodafone 
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TARIFY 

 

Každý operátor nabízí jiný tarif za jiné peníze. 

Porovnejte si, který vychází nejlépe a nejvýhodněji 

Vodafone: 

 500 MB dat – 477,-/ měsíc 

 5 GB dat – 777,-/ měsíc 

 10 GB dat – 1077,-/ měsíc 

 20 GB – 1777,-/ měsíc 

 STUDENT 10GB – 499,-/ měsíc 

 

O2: 

 50MB – 349,-/ měsíc  

 200MB – 499,-/ měsíc 

 1,5 GB – 749,-/ měsíc 

 6GB – 849,-/ měsíc 

 20GB – 1699,-/ měsíc 

 STUDENT 10GB – 499,-/ měsíc 

 

T- mobile: 

 500 MB – 499,-/ měsíc 

 4 GB – 799,-/ měsíc 

 8 GB – 999,-/ měsíc 

 16 GB – 1499,-/ měsíc 

 60 GB -2499,-/ měsíc 

 STUDENT 10GB – 399,-/ měsíc 
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SMLUVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní podmínky jsou jednou z nejdůležitějších částí uzavření spolupráce mezi operátorem 

a fyzickou osobou. 

Mnoho lidí často smluvní podmínky přeskakuje a tady je několik bodů, které byste si měli hlídat: 

 Pokud budete chtít ukončit smlouvu, zkontrolujte si, jestli není dána výpovědní lhůta, 

popřípadě peněžní kompenzace 

 Zda-li si při přechodu k jinému operátoru, smíte nechat stávající telefonní číslo 

 Může Vás operátor oprávněně kontaktovat z důvodů kontrolního protokolu, jak se Vám 

u operátora líbí 

 Pokud nesplňujete smluvní podmínky, operátor Vám může navýšit limit splátky nebo 

vypovědět celou uzavřenou smlouvu 

 Nemůžete odstoupit od smlouvy v případě, že ve Vašem okolí není pokrytí telefonním signálem 

 Operátor může uchovávat a předávat Vaše osobní údaje 

 Operátor může požadovat úhradu Vámi podané reklamace 
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Kdy je vhodné reklamovat?  

 Pokud je vaše vyúčtování nezvykle vyšší 

 Pokud Váš operátor nesplňuje smluvní podmínky  

 Pokud máte mobilní telefon poskytnutý Vaším operátorem 

Jak reklamovat? 

 Podobně jako při nákupu výrobků 

Na co si dát pozor? 

 Neschvalujte reklamaci pomocí telefonního hovoru 

 Operátor je povinen po reklamaci problémy odstranit 

 Reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, nejpozději do dvou měsíců ode dne vadně 

poskytnuté služby 
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NĚCO ZE ŽIVOTA 

V rámci výzkumu jsme se zeptali 61 mladistvých, jaký mají vztah k jakému operátorovi. 

A zde jsou výsledky: 

1.  Jakého operátora využíváte? 

 

2. Využíváte neomezený tarif? 

 

3. Jaký tarif využíváte? 
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4. Hledíte při vybírání jiného tarifu/ operátora na velikost dat? 

 

5. Jste spokojení s Vaším operátorem? 

 

6. Proč jste/ nejste spokojení s Vaším operátorem? 

 Má spoustu různých a zajímavých nabídek 

 Levné hovory a rychlost dat 

 Nepřicházejí žádné otravné hovory, jestli jsme s rodinou spokojení 

 Vyšší cena a méně dat, nedostatečné pokrytí signálu 

 Nemohu posoudit s jiným operátorem 

 Málo dat za hodně peněz a drahé SMS 

 Celá rodina má stejného operátora a je to levnější a výhodnější 
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KULTURNÍ VLOŽKA 

VYZVÁNĚCÍ TÓN 

„Haló? Kdo tam? 

Ne, díky, já jsem rád, tak jak to mám! 

Občas mi ten telefon zazvoní 

A někdy je to trapný. 

Ve frontě stojíš 

A všichni na tebe civí. 

Haló? Kdo tam? 

Je, ahoj mami! 

Neboj, mám mobil sestry 

Ať si můžu do uší strčit aspoň špunty. 

Haló? Kdo tam? 

Fajn tak já počkám. 

Asi zase špatný číslo! 

Pak už jenom tututu 

Zase mě to odřízlo  

Od toho signálu!“ 

 

 

 

 

 

 



12 

O AUTORECH 

Jsme žáci střední zdravotnické školy a užívání mobilních telefonů je pro nás každodenní 

záležitost. 

 Vytvářením tohoto časopisu jsme se dozvěděli i my plno novinek a přiučili se jak vybrat 

dobrého operátora pro nás život a na co si dát pozor. 

 

ANNA FOŘTOVÁ (17) 

 studentka 

 záliby: hraní na hudební nástroje, čtení knih 

 

DOMINIK HOANG (18) 

 student 

 hlavní záliby: hraní na počítači, sporty 
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KAROLÍNA NĚMCOVÁ (17) 

 studentka 

 záliby: dramatický kroužek, zpěv 
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ZDROJE 

Některé informace jsou psány přímo námi, tudíž zdrojem je přímo náš mozek. 

Zbylé informace jsme našli na stránkách T-mobile, O2, Vodafone a jiné. 

Část informací je ze stránek dTestu. 

Veškeré odkazy jsou uvedeny níže: 

https://www.o2.cz/file_conver/363169/VSEOBECNE_PODMINKY_VEREJNE_DOSTUPNE_SLUZBY_ELEKTRONIC

KYCH_KOMUNIKACI_O2_4_12_2014_s_revizemi.pdf 

https://www.dtest.cz/clanek-3293/reklamace-sluzby-elektronickych-komunikaci 

https://www.o2.cz/osobni/199436-mapa_pokryti_a_prodejen/ 

https://www.t-mobile.cz/podpora/mapa-pokryti 

https://www.vodafone.cz/mapa-pokryti/ 

https://www.t-mobile.cz/tarify?campaign=2921-84-20_-_SRCH:_POSTPAID_-_TARIF_-_Tarif_-

_Exact&gclid=EAIaIQobChMIp5qIwvnt2gIVrbftCh0gmAZsEAAYASAAEgI5_fD_BwE 

https://www.t-mobile.cz/tarify?campaign=2921-84-20_-_SRCH:_POSTPAID_-_TARIF_-_Tarif_-

_Exact&gclid=EAIaIQobChMIp5qIwvnt2gIVrbftCh0gmAZsEAAYASAAEgI5_fD_BwE 

https://www.o2.cz/osobni/mobilni-

tarify/?openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&cid=cs2-data18_tarif-18m05-aw-

neomezeny-tarif 

https://www.o2.cz/osobni/tarif-a-mobil-pro-mlade/ 

https://www.vodafone.cz/tarify/student-2016/ 

https://www.vodafone.cz/tarify/ 

http://srovnanioperatoru.cz/t-mobile-okrada-sve-klienty-meni-tarify-bez-upozorneni/ 

http://srovnanioperatoru.cz/porovnani-neomezenych-tarifu/ 
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