
KONZULTACE S DOTČENÝMI SUBJEKTY 
 
Připomínky České asociace telekomunikací k návrhu opatření obecné povahy č. 
OOP/8/XX.2005,kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky 
zpřístupnění účastnického kovového vedení 
 
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  
 
 Článek 3 odst. 1 písm. b) 
Navrhujeme vypustit text: „ proces shromažďování údajů a způsob výpočtu cen,“. 
Odůvodnění 
Text, který se navrhuje vypustit je neurčitý a jeho znění navozuje dojem, že by se mělo jednat 
o popis sběru dat a zveřejňování celého modelu pro výpočet cen, což není předmětem 
zmocnění daného zákonem v ust. § 85 odst. 7 a navíc pro žadatele o přístup nebo propojení 
nejsou tyto údaje relevantní. Způsob výpočtu cen a proces shromažďování údajů se provádí 
na složitých modelech a je nemyslitelné, aby byly součástí referenční nabídky. 
 
Článek 3 odst. 1 písm. c) 
Doporučujeme, aby použitý termín „zajišťovací instituty“ byl konkretizován a vysvětlen účel 
použití, příp. vypuštěn.  Tento pojem, a to ani obdobný, není obsažen ani v zákonu o el. 
komunikacích ani v samotném nařízení č. 2887/2000. Zřejmě by do této kategorie patřily 
např. smluvní pokuty, SLA, apod. 
 
 
Článek 3  - vložit nový odst. 2 (stávající odst. 2 přečíslovat na odst. 3), který zní 
„(2) Určený operátor je oprávněn jednostranně měnit podmínky části referenční nabídky  týkající se 
Správy spektra.Takovou  změnu je povinen uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a 
oznámení o tom uveřejnit v Telekomunikačním věstníku a zároveň oznámit ostatním operátorům se 
kterými má platné smlouvy o zpřístupnění, nejméně 6 měsíců před datem účinnosti takové změny. 
V případě, že nové podmínky Správy spektra budou oproti předchozí verzi obsahovat úplné zrušení 
některé třídy služeb, je určený operátor povinen uveřejnit tyto podmínky způsobem umožňujícím 
dálkový přístup a oznámení o tom uveřejnit v Telekomunikačním věstníku a zároveň oznámit ostatním 
operátorům se kterými má platné smlouvy o zpřístupnění, nejméně 13 měsíců před datem účinnosti 
takové změny. Nové podmínky správy spektra se budou vztahovat na metalická účastnická vedení 
objednaná pro služby zpřístupnění po datu účinnosti nových podmínek.“ 
Odůvodnění 
Určený operátor je povinen poskytovat, a zároveň je i technicky nezbytné, aby poskytoval, podmínky 
správy spektra shodné pro všechny operátory i vlastní organizační složky. Zároveň určuje takové 
podmínky správy spektra, které zajistí pokud možno optimální využití jeho veřejné komunikační sítě v 



souladu s technickým a obchodním vývojem na trhu elektronických komunikací. Není možné 
uplatňovat  rozdílné podmínky správy spektra pro různé operátory. Pokud by určený operátor neměl 
právo tyto změny provádět, mohlo by dojít k tomu, že dojde k zablokování zavádění  nových typů 
služeb v souvislostí s implementací nejnovějších technologií (aktuálně se uvažuje o ADSL 2+). Pro 
nové služby je totiž nutno udělat „místo“ ve stávajícím spektru a tak nutně dochází k omezení 
ostatních služeb, jako tomu bylo při zveřejnění RUO verze 2.0 kdy se sice zvyšoval možný dosah ADSL 
služeb, oproti tomu se však musel snížit možný dosah SHDSL služeb. 
 
V Praze dne 3.6.2005 
 


