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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
190 00  Praha 9 
 
 

V Praze dne 3.6.2005 
 

 
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 

 
NÁVRH OOP/3/XX.2005 

 
 
 
Věc 
Připomínky APMS k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/3/XX.2005, kterým se 
stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby, č.j. 18006/2005-611 ze 
dne 5.5.2005 
 
 
 
 
Asociace provozovatelů mobilních sítí předkládá připomínky k k návrhu opatření obecné povahy 
č. OOP/3/XX.2005, kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby. 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. OOP/3/XX.2005, kterým 
se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby, č.j. 18006/2005-611 ze 
dne 5.5.2005 
 

Ustanovení Původní text Navržený text Odůvodnění 

1. Čl. 3/1 e) identifikační údaje 
účastníka, kterými jsou: 
 
1. v případě, že je  

účastník fyzická osoba, 
jméno a příjmení, 
případně obchodní 
firma, místo trvalého 
pobytu nebo 
přechodného pobytu 
nad 90 dnů na území 
České republiky, 
případně bydliště 
v zahraničí a 
identifikační číslo, 
bylo-li přiděleno, 

e)identifikační údaje 
účastníka, kterými jsou: 
 
1. v případě, že je 

účastník  fyzická 
osoba, jméno a 
příjmení, adresa 
trvalého pobytu, 
případně obchodní 
firma a identifikační 
číslo, bylo-li přiděleno 

Ustanovení § 41 odst. 5 
ZoEK, který stanoví 
rozsah údajů 
evidovaných v databázi 
účastníků, používá 
pojem „adresa trvalého 
pobytu“. 

2. Čl. 3/1  i) vymezení zúčtovacího 
období (datum prvního a 
datum posledního dne 
zúčtovacího období, 
včetně údaje o času, ve 
kterém byl převzat stav 
záznamového zařízení 
poskytovatele 
v posledním dnu 
zúčtovacího období), 

i) vymezení zúčtovacího 
období (datum prvního a 
datum posledního dne 
zúčtovacího období), 

Údaj o času, ve kterém 
byl převzat stav 
záznamového zařízení je 
pro uživatele irelevantní, 
účtují se mu služby 
využívané v příslušném 
zúčtovacím období, které 
je dostatečně 
identifikované datem 
prvního a posledního dne 
tohoto období 

3. Čl. 3/1 k) rozpis poskytnutých 
služeb elektronických 
komunikací v členění: 
 
1. jednotlivé druhy 

poskytnutých služeb 
(dílčí služby) podle 
platného ceníku a 
podle jednotlivých 
cen dílčích služeb,  

k) rozpis poskytnutých 
služeb elektronických 
komunikací v členění: 
 

jednotlivé druhy 
poskytnutých služeb 
(dílčí služby) podle 
platného ceníku  

Účel druhé části je 
nejasný a formulace se 
tímto stává zmatečnou, 
navrhujeme vypustit  

4. Čl. 3/1 m) rekapitulaci DPH 
(základ DPH, výše DPH, 
a to v Kč a haléřích) 

 Pojem „rekapitulace 
daně“ nemá oporu 
v žádném předpise, 
navrhujeme písmeno m) 
úplně vypustit 

5. Čl. 4/1 Je-li vyúčtování 
vystaveno podle 
požadavku účastníka 
dvojjazyčně nebo v cizí 
měně, je poskytovatel, 
je-li o takové zpracování 
vyúčtování požádán, 

 Vystavování vyúčtování 
dvojjazyčně nebo v cizí 
měně podle požadavku 
účastníka (resp. 
jakékoliv modifikace 
vyúčtování dle 
případných požadavků 
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oprávněn požadovat od 
účastníka za takovéto 
nadstandardní 
zpracování vyúčtování 
úhradu dodatečných 
nákladů s tím spojených 

účastníka) je zjevně 
nepřiměřeným 
požadavkem na 
poskytovatele, navíc 
s sebou nese řadu 
praktických problémů 
(např. jaký směnný kurz 
by se v tomto případě 
uplatňoval), proto 
navrhujeme tento 
odstavec úplně vypustit 

 


