
 

KONZULTACE S DOTČENÝMI  SUBJEKTY 
 

návrh opatření obecné povahy č. OOP/7/XX.2005, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob 
uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí elektronických 

komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení 
(dále jen „opatření“) 

 
Společnost Eurotel Praha spol. s r.o., se sídlem: Vyskočilova 1442/1b, Praha 4, IČ: 15 26 83 
06 (dále jen „společnost Eurotel“) tímto uplatňuje ve stanovené lhůtě k jednotlivým částem 
návrhu opatření konkrétní připomínky, včetně nových formulací příslušných ustanovení, které 
předkládáme v připojené tabulce. 
 
S úctou, 
 
 
Za Eurotel Praha spol. s r.o. jako  osoba oprávněná jednat o uplatněných připomínkách: 
 
 
Mgr. Václav Zakouřil 
tel. 720705293, e-mail: vaclav_zakouril@eurotel.cz 

 
 

 



 

 
č. přip. 
 

Ustanovení. Původní text Navrhovaný text Odůvodnění 

 
1. 

 
Čl. 1 odst. 3 

 
(3) Referenční nabídka 
přístupu nebo propojení 
uveřejněná podnikem 
s významnou tržní silou 
v souladu se zákonem a tímto 
opatřením nebrání tomu, aby 
mezi konkrétními subjekty 
došlo k vyjednání podmínek 
přístupu nebo propojení 
odlišných od uveřejněné 
referenční nabídky, ovšem za 
předpokladu, že tyto 
podmínky jsou objektivně 
odůvodnitelné s ohledem na 
zásadně odlišné postavení 
podnikatele žádajícího o 
přístup nebo propojení od 
jiných podnikatelů, s nimiž má 
podnik s významnou tržní 
silou na relevantním trhu 
uzavřenu smlouvu o přístupu 
nebo o propojení sítí. 
Skutečnost takového 
objektivně odlišného 
postavení je na vyžádání 
Úřadu povinna příslušná 
smluvní strana prokázat. 
. 

 
(3) Referenční nabídka 
přístupu nebo propojení 
uveřejněná podnikem 
s významnou tržní silou 
v souladu se zákonem a 
tímto opatřením nebrání 
tomu, aby mezi konkrétními 
subjekty došlo k vyjednání 
podmínek přístupu nebo 
propojení odlišných od 
uveřejněné referenční 
nabídky, ovšem za 
předpokladu, že tyto 
podmínky jsou objektivně 
odůvodnitelné s ohledem na 
zásadně odlišné postavení 
podnikatele žádajícího o 
přístup nebo propojení od 
jiných podnikatelů, s nimiž 
má podnik s významnou 
tržní silou na relevantním 
trhu uzavřenu smlouvu o 
přístupu nebo o propojení 
sítí.  

 
Poslední věta navrhovaného 
ustanovení je nadbytečná; Úřad má 
v rámci své kontrolní činnosti 
vyžadovat od podnikatelských 
subjektů informace a pokud dojde 
k závěru, že konkrétní subjekt 
porušil povinnost stanovenou 
zákonem, opatřením nebo 
individuálním opatřením, je na 
příslušném subjektu, aby Úřadu 
uvedl skutečnosti a předložil 
důkazy svědčící o tom, že 
k protiprávnímu jednání nedošlo; 
z formálně právního hlediska není 
a nemůže být prokázání uváděných 
skutečností v této souvislosti 
„povinností“ ale „důkazním 
břemenem“ jehož neunesení vede 
k uložení sankce. Příslušná věta 
tedy neuvádí nic, co by již 
nevyplývalo z jiných ustanovení 
zákona nebo opatření; naopak, 
mohla by být zavádějící v tom 
smyslu, že vedle povinnosti 
(poskytovat přístup a propojení za 
rovných podmínek všem 
subjektům) a případného 
důkazního břemene zde existuje 
ještě jakási další, samostatně 
existující povinnost prokazovat 
určité skutečnosti Úřadu, což jistě 
nebylo záměrem. 
 

 
2. 

 
Čl. 2 písm. 
a) 

 
účetní informace týkající se 
přístupu a propojení sítí 
elektronických komunikací o 
změně stavu stálých aktiv 
(stav k  1.1. a k 31.12. 
příslušného období, za nějž 
jsou informace uveřejňovány), 
vloženém kapitálu, provozních 
nákladech, odpisech, režijních 
nákladech a výnosech a to za 
každou uvedenou položku za 
přístup i propojení. 
 

 
 účetní informace nezbytné 
pro jednání o přístupu a 
propojení sítí 
elektronických komunikací 
a vztahující se k příslušné 
mu období, za nějž jsou 
informace uveřejňovány, 

 
§ 82, k jehož provedení je opatření 
vydáváno, ukládá povinnost 
zveřejňovat příslušné informace 
pouze v nezbytně nutném rozsahu. 
Původní návrh opatření ukládal 
zveřejnění extrémně širokého 
spektra účetních informací, které 
jsou velmi citlivého charakteru a 
jsou bezpochyby předmětem 
obchodního tajemství, z nichž 
většina ale zároveň nemá žádný 
význam pro dosažení účelu 
opatření, kterým je urychlení 
smluvních jednání a předcházení 
sporům. Naopak, jejich zveřejnění 
by tak po dalším zpracování 
umožnilo ostatním subjektům na 
trhu přístup ke zcela strategickým 
informacím, což by vážně ohrozilo 
obchodní záměry a strategie 
povinného subjektu a zcela 
odstranilo v čl. 1 proklamovanou 
důvěu podnikatelských subjektů v 
to, že služby jsou poskytovány za 
podmínek umožňujících zdravou 
konkurenci.  
 
 



 

 
3. 

 
Čl. 2 písm. 
b) 

 
ceny účtované za přístup a za 
propojení včetně cenových 
podmínek v období, za které 
jsou účetní informace 
uveřejněny, včetně všech 
změn cen v daném období  

 
ceny základních služeb 
účtovaných za přístup a za 
propojení v období, za 
které jsou účetní 
informace uveřejněny, 

 
Požadavek uveřejňovat veškeré 
ceny a cenové podmínky od 
subjektu, kterému nebyla současně 
uložena povinnost uveřejnit 
referenční nabídku nebo povinnost 
nediskriminace, a který může 
sjednávat komerční podmínky 
přístupu a propojení (regulace cen 
se nemusí nutně uplatnit) je zcela 
mimo rámec povinnosti uvedené v 
§ 82 odst. 1 zákona. Pro dosažení 
účelu tohoto ustanovení naprosto 
postačí uveřejnění standardních 
cen účtovaných za přístup a 
propojení. Podmínky sjednané 
v konkrétních smlouvách jsou 
nepochybně předmětem 
obchodního tajemství smluvních 
stran. 
 

 
4. 

 
Čl. 2 písm. 
c) bod 4. 

 
dimenzování kapacit 

  
Navrhujeme zcela vypustit, neboť 
dimenzování kapacit je záležitostí 
bilaterální dohody při jednání o 
propojení a závisí na prognóze 
provozu. Jedná se tak o obchodní 
tajemství. 
 

 
5. 

 
Čl. 3 odst. 1 
písm. b) bod 
8. 

 
specifikaci volání 

  
Navrhujeme zcela vypustit; 
není jasné, o jakou 
specifikaci se jedná. Definice 
volání je uvedena v § 2 písm 
s zákona 

 
6. 
 

 
Čl. 3 odst. 2 
písm. c)  

 
zajišťovací instituty 

 
 

 
Navrhujeme zcela vypustit; 
zajišťovací instituty nejsou 
typickou, tím méně povinnou 
náležitostí smluv o 
přístupu/propojení.  
 

 
11. 

 
Čl. 4 odst. 1 

 
Informace podle článku 2 
písm. c) a d) je podnik 
s významnou tržní silou 
povinen uveřejňovat dvakrát 
ročně, a to k 31. 3. a k 30. 9. 
Informace podle článku 2 
písm. a) a b) je podnik 
s významnou tržní silou 
povinen uveřejňovat za každé 
uzavřené účetní období. 
Předběžné účetní informace 
uveřejní do 30. března 
následujícího roku. 
Auditované účetní informace 
uveřejní do 31. srpna 
následujícího roku. 

 
Informace podle článku 2 je 
podnik s významnou tržní 
silou povinen uveřejňovat 
jednou ročně, a to k 31. 7. 
následujícího roku.  
 

 
Požadavek uveřejňování informací 
dvakrát ročně je v daném kontextu 
nepřiměřený; technické specifikace 
a síťové charakteristiky nepodléhají 
tak častým změnám a předběžné 
účetní informace nemají v tomto 
případě významnou vypovídací 
hodnotu. Pro dosažení účelu 
opatření plně postačí uveřejnit 
příslušné informace jednou ročně. 
Navrhujeme termín 30. 6., který je 
v souladu mj. i s čl. 3 opatření, 
podle kterého se referenční 
nabídka předkládá rovněž jednou 
ročně ke stejnému datu. 

 


