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(2) Referenční nabídka dále stanoví 
a) podmínky pro přístup k podpůrným provozním systémům,  
b) podmínky pro přístup k informačním systémům nebo databázím pro přípravu objednávek, 
c) postup objednávání dalších služeb souvisejících se zpřístupněním účastnického vedení,  
d) postup objednávání vyšší kvality služby, např. minimální garantovanou měsíční 

dostupnost v %,  
e) způsob údržby a postup při žádosti o opravu,  
f) maximální dobu pro odstranění poruchy na účastnickém vedení, 
g) způsob účtování služeb určeného operátora souvisejících se zpřístupněním účastnického 

vedení. 
 

(3) Referenční nabídka v části upravující služby společného umísťování 
a) obsahuje údaje o příslušných prostorách určeného operátora a možnosti společného 

umísťování v těchto prostorách (včetně fyzického společného umísťování, případně 
dálkového či virtuálního společného umísťování), 

b) popisuje vlastnosti zařízení, která lze použít pro společné umísťování a jejich případná 
omezení, 

c) stanoví bezpečnostní zásady, normy a opatření přijatá určeným operátorem pro zajištění 
bezpečnosti, 

d) stanoví podmínky pro vstup do prostorů určeného operátora, a to za účelem jejich 
prohlídky v případě, že bylo společné umísťování zamítnuto v důsledku nedostatečné 
kapacity, 

e) stanoví podmínky pro vstup do prostorů určeného operátora, a to za účelem využití 
služeb společného umísťování, 

f) stanoví pravidla pro přidělení prostoru, je-li prostor pro společné umísťování omezený. 
 

(4) Referenční nabídka v části upravující dodací podmínky stanoví 
a) popis služeb určeného operátora souvisejících se zpřístupněním účastnického vedení, 
b) lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení, 
c) ukazatele kvality služeb, 
d) cenu nebo postup pro stanovení ceny každé služby, funkce nebo zařízení, 
e) platební podmínky, 
f) řešení poruch a postupy pro návrat na normální úroveň služby,  
g) smluvní pokuty za nedodržení nebo porušení smluvních povinností. 

 

(5) Referenční nabídka dále obsahuje pravidla a postupy 
a) při spolupráci, komunikaci a doručování, včetně kontaktních osob, 
b) pro předávání technických a provozních údajů, 
c) pro zajištění důvěrnosti informací, 
d) pro sjednávání změn,  
e) při řešení sporů, 
f) pro zajištění pohledávek a závazků.  
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6) Referenční nabídku zpřístupnění účastnického vedení určený operátor uveřejní 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na svých internetových stránkách a současně ji předá 
Úřadu k publikaci v Telekomunikačním věstníku.  

 
 
 

Článek 3 
Účinnost 

 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2005. 
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Odůvodnění 
 

Úřad vydává k provedení § 85 odst. 7 zákona opatření obecné povahy 
č. OOP/8/07.2005-11 (dále jen „opatření“), kterým se stanoví náležitosti a podmínky 
referenční nabídky zpřístupnění účastnického kovového vedení. 

Toto opatření vychází z principů zakotvených v zákoně a evropské legislativě, zejména 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o 
zpřístupnění účastnického vedení (dále jen „nařízení“). Opatření je zpracováno se zřetelem na  
účel regulace v oblasti elektronických komunikací, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy 
zejména vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu 
uživatelů a dalších účastníků trhu. 

Vzhledem k tomu, že oblast místního přístupu je jedním z nejméně 
konkurenceschopných úseků liberalizovaného telekomunikačního trhu, což uvádí také pátá 
zpráva Komise, stanovuje opatření průhledné, spravedlivé a nediskriminační podmínky, za 
jakých mohou oprávnění operátoři požadovat vstup na tento trh a za jakých musí určený 
operátor vyhovět vzneseným požadavkům těchto operátorů. Povinnost zpřístupnit účastnické 
vedení však neznamená, že určení operátoři mají povinnost instalovat zcela nové 
infrastruktury místní sítě, aby vyhověli oprávněným operátorům. 

Úřad při stanovování podmínek vyšel z již nabytých zkušeností. Podmínky pro realizaci 
zpřístupnění jsou stanoveny v obecné rovině, neboť konkrétní podobu získají v příslušné 
referenční nabídce zpřístupnění. V případě, že by nebyly promítnuty odpovídajícím 
způsobem, má Úřad oprávnění do referenční nabídky zasáhnout. 

Článek 1 opatření vychází z ustanovení § 85 zákona a stanovuje subjekty, na které 
opatření dopadá. 

Článek 2 stanovuje podmínky a náležitosti referenční nabídky určené  v  souladu s 
přílohou nařízení. Současně stanovuje, že referenční nabídka musí zahrnovat kromě těchto 
položek také některé další, a to s cílem zajistit jednak pravidla pro předávání informací mezi 
zúčastněnými subjekty a jednak větší míru jistoty pro konkrétnější zajištění plnění 
vzájemných povinností. 

Opatření nebrání tomu, aby určený operátor prováděl aktualizaci referenční nabídky dle 
potřeby, tedy i několikrát ročně.  

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření 
č. OOP/8/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění 
účastnického kovového vedení, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na 
diskusním místě dne 6. května 2005.  

V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad připomínky, které směřovaly jak k obecným 
principům návrhu opatření, tak i k jeho konkrétním ustanovením. Připomínky, které 
relevantním způsobem směřovaly ke zpřesnění textu, Úřad akceptoval a promítl do 
konečného textu opatření. Připomínky, které požadovaly větší podrobnost úpravy, Úřad přijal 
v těch případech, kdy její nezbytnost vyplynula z dosavadních zkušeností se zavedenými 
procesy.  

Na základě připomínek byl v článku 2 odst. 2 písm. d) stanoven jako součást referenční 
nabídky postup při objednávání vyšší kvality služby, např. minimální měsíční dostupnost. 

Jednou z připomínek byl návrh, aby v textu opatření bylo uvedeno, že zpřístupňovat lze 
i vedení, která nejsou aktivní, neboli vedení, na nichž není poskytována služba elektronických 
komunikací. Takové ustanovení by bylo nadbytečné, neboť již z definice účastnického vedení 






