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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
190 00  Praha 9 
 
 

V Praze dne 1.6.2005 
 

 
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 

 
NÁVRH VO-S/1/XX.2005 

 
 
 
Věc 
Připomínky APMS k návrhu opatření obecné povahy č. VO-S/1/XX.2005, kterým se 
stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, č.j. 19115/2005-610 
ze dne 6.5.2005 
 
 
 
 
Asociace provozovatelů mobilních sítí předkládá připomínky k návrhu opatření obecné povahy 
č. VO-S/1/XX.2005, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací. 
Připomínky jsou obsaženy v přiložené tabulce. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
 
Ing. Richard Stonavský 
sekretář 
Asociace provozovatelů mobilních sítí 
Vyskočilova 1442/1b, 140 21  Praha 4 
Tel. 603 400 126 
Fax: 272 941 926 
Email: richard.stonavsky@t-mobile.cz 
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Připomínky APMS k návrhu opatření obecné povahy č. VO-S/1/XX.2005, kterým 
se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, 
č.j. 19115/2005-610 ze dne 6.5.2005 
 

Č. Ustanovení Původní text Navržený text Odůvodnění 

1. Čl. 1 Všeobecné oprávnění 
stanoví podmínky pro 
výkon komunikačních 
činností spojených s …, 
vykonávaných na 
základě všeobecného 
oprávnění. 

Toto všeobecné 
oprávnění stanoví 
podmínky pro výkon 
komunikačních činností  
poskytování služeb 
elektronických 
komunikací (dále jen 
„služeb“). 

• VO stanoví 
podmínky pro 
výkon kom. 
činností nikoliv 
„spojených se  …“, 
ale přímo 
vyjmenovaných 
činností (viz. § 7/1 
ZoEK) 

 
• Poskytování služeb 

el. komunikací 
nelze vykonávat 
jinak než na 
základě VO. (viz. § 
9 ZoEK) 

2. Čl. 2/3 Poskytování služeb, 
které jsou předmětem 
tohoto všeobecného 
oprávnění se 
uskutečňuje v souladu 
s normalizačními 
dokumenty ETSI, 
příslušnými 
doporučeními ITU a 
harmonizovanými 
evropskými normami. 

 Celý odstavec 
požadujeme vypustit 
bez náhrady. Míra 
závaznosti zmíněných 
norem a dokumentů je 
stanovena v § 62 ZoEK. 

3. Čl. 2/4 Služby mohou být 
poskytovány jen na 
základě transparentních 
podmínek pro uživatele. 

 Celý odstavec 
požadujeme vypustit 
bez náhrady. Povinnosti 
související 
s poskytováním služeb 
vyplývají jednoznačně z 
§ 63 ZoEK. 

4. Čl. 2/5 Nepřetržitý přístup 
k pracovištím 
jednotného evropského 
čísla tísňového volání … 

 Ustanovení je duplicitní 
k právní úpravě 
obsažené v § 33 ZoEK, 
musí být bez náhrady 
vypuštěno. 

5. Čl. 2/6 Po dobu přechodného 
období je přednostní 
poskytování služeb 
elektronických 
komunikací zajišťováno 
v souladu s § 141 
zákona. 

 Není zřejmé, co je 
míněno termínem 
„přechodné období“. 
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6. Čl. 1/7 Komunikační činnosti 
vykonávané podle 
tohoto všeobecného 
oprávnění podléhají 
výkonu státní kontroly 
elektronických 
komunikací a 
poskytovatel služeb je 
povinen poskytovat při 
tomto výkonu 
součinnost. 

 Ustanovení je nutno 
bez náhrady vypustit. 
Právní úprava výkonu 
státní kontroly 
telekomunikací je 
obsažena v § 113 a 
násl. ZoEK. Ukládání 
povinností opatřením 
obecné povahy nelze – 
povinnosti lze ukládat 
pouze na základě 
zákona. 

7. Čl. 3/3 Toto všeobecné 
oprávnění nabývá 
účinnosti patnáctým 
dnem jeho zveřejnění 
v Telekomunikačním 
věstníku. 

Toto všeobecné 
oprávnění nabývá 
účinnosti patnáctým 
dnem následujícím po 
jeho zveřejnění 
v Telekomunikačním 
věstníku. 

Původní text nedával 
smysl. 

 


