
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 
 
Připomínky České asociace telekomunikací k návrhu opatření obecné povahy č 
OOP/10/XX.2005. kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci 
přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností čísel 
 
 
Česká asociace telekomunikací 
Dalimilova 4 
130 00 Praha 3 
 
kontaktní osoba oprávněná o připomínkách uplatněných ČAT s Úřadem jednat je 
Ing. František Novák, tel. 602607100, e-mail : frantisek_novak@eurotel.cz 
 
K návrhu máme následující připomínky 
 
Obecně 
 
xxxxxxx. 
 
K jednotlivým ustanovením návrhu uvádíme  
 
Čl. 2 písm. m) 
Je nezbytné upravit … každému pevnému nebo mobilnímu operátorovi 
Zdůvodnění 
OOP platí pro pevné a mobilní operátory 
 
Čl. 3 odst 4 
Je nezbytné doplnit …..směřuje provoz prostřednictvím smluvně dohodnutého 
tranzitního operátora… 
Zdůvodnění 
Ve Smlouvách o propojení je dohodnuto i směrování 
 
Čl. 3 odst. 7  
Vypustit druhou větu nebo upravit  …čísla nemusí být použity samostatné svazky. 
Zdůvodnění 
Ve smlouvě o propojení je mezi operátory dohodnuto, jaké svazky se pro propojení použijí 
(jednosměrné, obousměrné) a je jen na základě jejich dohody, které použijí pro přenesená 
čísla.  
 
Čl. 8 odst. 5, 6, 8, 12 a čl. 17. odst. 4, 5 písm. a), 6, 9, 10, 12 
Je nezbytné vypustit přesně stanovené časy na jednotlivé etapy přípravy a přenesení  
čísla, zejména pokud jsou uváděny hodiny a uvést jen celkovou maximální dobu, dokdy 
číslo musí být přeneseno.  
Zdůvodnění  
Je věcí dohody operátorů, aby přenesení proběhlo v krátké době a aby nebyl zákazník 
poškozen (proč např. musí být čas přenesení stanoven v rozmezí  6:00 až 22:00 a co se stane, 
pokud se operátoři dohodnou na jiném, pro ně výhodnějším čase přenesení?). 
 



Čl. 14 písm.a) 
Odvolání na Přílohu 2 požadujeme nahradit odvoláním na platný Číslovací plán a 
Přílohu 2 z OOP vypustit 
Zdůvodnění 
Přenositelná čísla jsou uvedena v Číslovacím plánu a není důvod je opisovat do OOP 
 
Čl. 14  
Je nezbytné doplnit o písm. e) v případě přístupových čísel pro služby na PDX musí být 
přenesen celý blok čísel a nelze změnit účel jejich použití 
Zdůvodnění 
Není možné z bloku čísel použitých pro přístup ke službám na PDA rozhraní (PBX) vyjmout 
např.  čísla lehce zapamatovatelná apod. a požadovat jejich přenesení  
 
Čl. 15 odst. 4 písm. c)  
Požadujeme vypustit 
Zdůvodnění 
Informace o historii přenášení telefonního čísla je zcela nadbytečná a není tedy důvod ji 
zveřejňovat 
 
Čl. 15 odst. 4   
Doplnit písm. f) aktualizace dat evidovaných ve společném řešení 
Zdůvodnění 
Operátoři musí mít k dispozici aktuální informace o změnách přenesených číslech, nikoli 
pouze kompletní databázi 
 
Čl. 15 odst. 5 písm. b)  
Doplnit …mobilním operátorem, vč. záznamu o neúspěšné autorizaci, 
Zdůvodnění 
Tento údaj by měl být k dispozici v návaznosti na čl. 17 odst.5 písm. a)  
 
Čl. 15 odst. 5  
Doplnit písm. e) řízení kapacitních možností 
Zdůvodnění 
Tato funkce by měla být k dispozici prostřednictvím společného řešení 
 
Čl. 16 odst. 1 
Navrhujeme nové znění odst. a písm. a). b), c) vypustit 
(1)  Pro zajištění transparentnosti cen za provoz na přenesená mobilní telefonní čísla 
jsou originující mobilní operátoři povinni umožnit  svým účastníkům získat informaci 
dostatečnou k určení příslušné ceny za službu, a to alespoň třemi způsoby umožňujícími 
dálkový přístup. 
Zdůvodnění  
Pro zajištění transparentnosti cen je nezbytné, aby účastník měl možnost získat informaci 
umožňující určit cenu hovoru. Stanovovat konkrétní způsoby informování účastníků nemá 
význam a operátory nezdůvodněně omezuje, např. v případě možnosti  využití jiného, pro 
operátora i účastníka výhodnějšího a efektivnějšího způsobu informování o ceně. V případě 
sjednocení tarifů do vlastní a cizí sítě informování pozbývá smysl.   
 
Čl. 17 odst. 9  
Doplnit …lhůtě splatnosti a vypořádání smluvních vztahů… 



Zdůvodnění 
Aby mohlo být číslo přeneseno, musí být vypořádány mezi účastníkem a operátorem vzájemné 
závazky věcně (poskytnutí dotovaného telefonu apod.), ale i formálně (podmínečné ukončení 
nebo změna smlouvy) 
 
Čl. 18 odst. 2  
Upravit  …jsou povinni uhradit držiteli rozsahu čísel poměrnou část poplatku podle 
odst. 1 v dohodnuté lhůtě a výši. 
Zdůvodnění 
Mezi operátory jsou uzavřeny Smlouvy o propojení, které řeší vzájemné úhrady za poskytnuté 
služby. Je zcela věcí operátorů, jaký způsob výpočtu poplatků za čísla vč. Termínu plateb 
dohodnou.  
 
Čl. 19 
Doplnit písm. c) zahrnovaly i poměrnou část nákladů za HW a SW  nezbytný pro 
zavedení služby přenositelnosti čísla  
Zdůvodnění 
Protože jde o nadstandardní zvláštní službu pro určitý okruh uživatelů, není důvod, aby se na 
jejím financování podíleli i ostatní uživatelé mobilních sítí opouštěného operátora, resp. aby 
nedocházelo ke křížovému financování z jeho  jiných služeb 
 
Čl. 20 odst. 1 
Doplnit … a efektivně vynaložených nákladů podle čl. 19 odst. 1 souvisejících se 
zajištěním … 
Zdůvodnění 
Čl.  19 a 20 v podstatě regulují ceny za přenesení čísla. V případě regulovaných cen by 
jednoznačně mělo jít o nákladově regulované ceny, které zahrnují náklady + přiměřený zisk 
(pořizovací, provozní)  Pokud do ceny za nenesení čísle nebudou zahrnuty i náklady 
vynaložení na úpravu sítě (HW a SW) směřují uvedené články proti ustanovením zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
 
 
V Praze dne 2.6.2005. 
 


