
 

KONZULTACE S DOTČENÝMI  SUBJEKTY 
 

Návrh opatření obecné povahy č. OOP/3/XX.2005 

kterým se stanoví rozsah vyúčtování ceny podle druhu služby  
(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 k jednotlivým částem návrhu opatření konkrétní 
připomínky, včetně nové formulace 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 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, fakturační 
       adresa, 
       případně obchodní  

             firma a IČ nebo DIČ,   
             bylo-li přiděleno 

Je třeba vycházet z 
ustanovení § 41 odst. 5 
ZoEK, který stanoví rozsah 
údajů evidovaných 
v databázi účastníků; dále je 
třeba zohlednit specifika 
vyúčtování, kdy účastník má 
právo si zvolit fakturační 
adresu pro zasílání 
vyúčtování a identifikace se 
provádí spíše pomocí DIČ 
než IČ. 

2. Čl. 3/1 
g) druh telefonní stanice 
(např. bytová, podniková, 
s cenovou slevou atd.), 
v případě, že takovéto 
členění stanic poskytovatel 
rozlišuje, a vyznačení 
zvoleného cenového plánu 
(tarifu), 
 

 
g)  vyznačení zvoleného 
cenového plánu (tarifu), 

Uvedené členění druhů 
telefonních stanic 
neodpovídá terminologii 
zákona; pokud poskytovatel 
zavede členění služeb podle 
účelu, ke kterému účastník 
službu využívá, jedná se 
vždy o zvláštní tarif  

3. 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), 

Pro účely vyúčtování ceny 
zcela postačí uvést datum 
prvního a posledního dne 
příslušného období, které je 
blíže definováno ve 
všeobecných podmínkách 
platných pro danou službu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
USTANOVENÍ 

 
PŮVODNÍ TEXT 

 
NAVRŽENÝ TEXT 

 
ODŮVODNĚNÍ 

4. 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: 
 
1. jednotlivé druhy 
poskytnutých služeb (dílčí 
služby) podle platného 
ceníku,  

Rozpis poskytnutých služeb 
se člení na jednotlivé druhy 
(dílčích) služeb podle 
platného ceníku; další 
členění dílčích služeb podle 
jednotlivých cen  je 
nadbytečné a pro účastníka 
matoucí.  

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

Navrhujeme odstranit Není jasné, co se rozumí 
pojmem „rekapitulace daně“; 
náležitosti daňového dokladu 
ve vztahu k DPH 
jednoznačně stanoví 
příslušný zákon (235/2004 
Sb.) a je podle našeho 
názoru nadbytečné, aby byly 
duplicitně (a navíc ne zcela 
shodně) upraveny i v 
opatření 

6. Čl. 4/1 Je-li vyúčtování vystaveno 
podle požadavku účastníka 
dvojjazyčně nebo v cizí 
měně, je poskytovatel, je-li o 
takové zpracování 
vyúčtování požádán, 
oprávněn požadovat od 
účastníka za takovéto 
nadstandardní zpracování 
vyúčtování úhradu 
dodatečných nákladů s tím 
spojených 

Na základě dohody mezi 
účastníkem a 
poskytovatelem může být 
vyúčtování vystaveno i 
v cizím jazyce nebo v cizí 
měně; poskytovatel je 
v takovém případě oprávněn 
požadovat od účastníka za 
takovéto nadstandardní 
zpracování vyúčtování 
úhradu dodatečných nákladů 
s tím spojených. 

Pokud má opatření umožnit 
vystavení vyúčtování v cizím 
jazyce nebo cizí měně, jedná 
se nepochybně o 
nadstandardní službu, jejíž 
poskytnutí záleží pouze na 
vzájemné dohodě účastníka 
a poskytovatele.  


