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Dotčený subjekt: 
Ministerstvo informatiky 
Havelkova  2428/2 
130 00  Praha 3 
IČ 86594346 
Kontaktní osoba oprávněná o připomínkách uplatněných dotčeným subjektem 
s Úřadem jednat:  
JUDr. Milena Macková, ředitelka odboru elektronických komunikací 
Telefon: 221 008 535, E-mail: milena.mackova@micr.cz 
 
Adresát:  
Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219 
Praha 9 
 
Zasláno v elektronické podobě na elektronickou adresu Úřadu:  
podatelna@ctu.cz 
 
 

V souladu s ustanovením § 130 odst. 1 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb. 
a v souladu s dokumentem „Pravidla Českého telekomunikačního úřadu 

pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě“ čl. 3 odst. 
2 a čl. 6 se Ministerstvo informatiky zapojuje do konzultace k návrhu 

opatření obecné povahy 
 

OOP/11/XX.2005, 
kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci volby a 

předvolby operátora a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s volbou a předvolbou operátora. 

  
 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
1) Chybí odůvodnění navrhovaného opatření obecné povahy (viz § 6, odst. 4 písm. 

b), § 52, odst. 1 a § 124 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.), v němž by bylo 
možné vyjasnit některé pojmy případně ustanovení, jejichž význam není zcela 
zřejmý nebo je zavádějící. Odůvodnění skýtá prostor pro vysvětlení účelu 
materiálu.  
Ustanovení § 124 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nelze vykládat 
tak, že odůvodnění opatření obecné povahy je až součástí platného textu, ne 
však návrhu. Bylo by to v rozporu s povinností dodržovat zásadu 
transparentnosti (viz rovněž § 172 odst. 1 nového správního řádu – zákon 
č. 500/2004 Sb.). 

2) Považujeme za důležité a navrhujeme, aby význam použitých termínů byl 
uveden dostatečně konkrétně a jednoznačně, což v současném návrhu není. 
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3) Rovněž považujeme za účelné v co nejvyšší míře dbát na nediskriminační a 
rovné podmínky. Proto navrhujeme, aby byly vyloučeny jakékoliv zmínky o 
smluvních pokutách na úrovni OOP. 

4) Navrhujeme, aby opatření mělo odkazy na všechny relevantní dokumenty 
(číslovací plány apod.). Tím se omezí možnost vzniku rozdílné terminologie a 
odlišných definic. Současně se tak zachová zřetelná vazba na relevantní 
dokumenty.  

 
B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 
Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření jsou ve strukturované podobě 
v příloze (soubor oop-komentare_11-v2_CS-CPS.xls) a je jednoznačně určeno, 
jaké části návrhu opatření se jednotlivé připomínky týkají. Příloha je nedílnou 
součástí tohoto dokumentu.  

 
V případě, že to budete považovat za účelné můžeme se zúčastnit s vámi společného 

pracovního jednání k problematice tohoto OOP.   
 
 
Praha, dne 3. 6. 2005 
 
 
                          JUDr. Milena Macková 
       ředitelka odboru elektronických komunikací 
                                                                        
                                                                           v z. Ing. F. Hesoun 
Příloha (nedílná součást tohoto dokumentu): 
Soubor: oop-komentare_11-v2_CS-CPS.xls 
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CS/CPS

OOP/11/XX.2005,
kterým se stanoví technické a organizační podmínky 
pro realizaci volby a předvolby operátora a zásady pro 
účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou 
a předvolbou operátora.

Článek odst. písm. Původní text – citace / uvedení oblasti návrhu Zdůvodnění, komentář Navrhované řešení / navrhovaný text

Článek 3 (2) nejbližší propojovací bod …, který určí poskytovatel…
Vymezení propojovacího bodu je věcí smluvní dohody 
operátorů.

…, který je dohodnutý mezi smluvními 
stranami ve smlouvě o propojení…

Článek 3 (2)

… Je-li pro atrakční obvod bránové ústředny zároveň 
stanoveno více propojovacích bodů, je nutné pro 
jejich odlišení použít více kódů volby operátora.

V případě více propojovacích bodů mezi poskytovatelem 
přístupu a konkrétním operátorem na úrovni místního 
propojení v rámci atrakčního obvodu bránové ústředny by 
mohlo být vyžadováno více kódů volby operátora. Tím by se 
zvýšila ekonomická náročnost na propojení (další kód 
operátora s tím spojené poplatky).

MI navrhuje zrušit tuto citovanou větu, 
případně přeformulovat do 
jednoznačného znění se zamezením 
zbytečného zvýšování nákladů.

Článek 3 nový nový odstavec
Potvrzení možnosti provozovat více kódů pro volbu 
operátora jedním operátorem

Úřad může přidělit jednomu operátorovi 
více kódů pro volbu  operátora pro 
poskytování  veřejně dostupné telefonní 
služby  prostřednictvím volby nebo 
předvolby operátora. Pro kažbý kód 
volby musí být definováno směrování 
do propojovacího bodu.

Článek 3 (3) …ignorovat trvalé nastavení… použít správný pojem ...ignorovat přednastavení...

Článek 4 nový nový odstavec pro úplnost informací o CS/CPS

službu CS/SPS lze požít pro veškerá 
volání s výjimkou směrů vymezených 
Číslovacím plánem veřejných 
telefonních sítí 

Článek 4 (4) c)

případy neoprávněně uplatněných objednávek na 
trvalé nastavení kódu volby operátora nebo 
neoprávněně přednastavených kódů volby operátora 
mohou být v písemné dohodě podle článku 3, odst. 9 
ošetřeny smluvní pokutou. Za prokázání oprávněnosti 
objednávek …

MI navrhuje vypustit první větu v odstavci c), protože je 
sankčního charakteru, a to pouze a jen  v případě dohody 
smluvních stran. Tím se nejedná o opatření, ale o možnost 
volby. Smluvní pokuta  nesouvisí technicky či organizačně 
se službou volba a předvolba operátora.  OOP není určeno 
ke stanovení oblastí kooperace, které mají být ošetřeny 
smluvní pokutou. 

za prokázání oprávněnosti objednávek 
…
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Příloha č. 2 (1)

Poskytovatel veřejně dostupné telefonní služby 
prostřednictvím předvolby operátora je povinen 
každému jednotlivému poskytovateli přístupu 
předkládat prognózy maximálního počtu objednávek 
na trvalé nastavení kódu. Podrobnější specifikace typu objednávek.

Poskytovatel veřejně dostupné telefonní 
služby prostřednictvím předvolby 
operátora je povinen každému 
jednotlivému poskytovateli přístupu 
předkládat prognózy maximálního počtu 
jednoduchých a komplexních 
objednávek na trvalé nastavení kódu.

Příloha č. 2 (2) Poskytovatel přístupu je do sedmi dnů povinen … Upřesnění terminologie 
Poskytovatel přístupu je do sedmi 
pracovních dnů povinen …

Příloha č. 2 (5)

Nenaplňuje-li poskytovatel veřejně dostupné telefonní 
služby prostřednictvím předvolby operátora své denní 
prognozy ani z 30 % po dobu 20 dní, je sankcionován 
smluvní pokutou ze strany poskytovatele přístupu.

 Jedná se o nesmyslnou sankci, a to za prognózu, kterou 
nelze garantovat - chování trhu není předpověditelné. 
Smluvní pokuta  nesouvisí technicky či organizačně se 
službou volba a předvolba operátora.  OOP není určeno ke 
stanovení oblastí kooperace, které mají být ošetřeny 
smluvní pokutou. MI navrhuje zrušit celý odstavec

Příloha č. 2 (6) b) POTS
Jedná se o slangový výraz, který ení ukotven v tech. 
specifikacích. Není uvedeno ve slovníku OOP. analogová přípojka

Příloha č. 2 (6) b)  - CLI přípojky ISDN2A (může být jedno CLI z MSN)
Nepřesnost. Opravdu může být uvedeno jakékoliv CLI z 
MSN? Zatím tomu tak v praxi není.

 - CLI přípojky ISDN2A (může být 
jakékoliv jedno CLI z MSN)

Příloha č. 4 
Slovník

Chybí vysvětlení termínů:
- ISDN2A
- ISDN2C
- ISDN2D

Není popis a přijatelná klasifikace služeb ISDN2A; ISDN2C 
a ISDN2D MI navrhuje uvést specifikace, definice

Příloha č. 4 
Slovník Chybí konkrétní  definice zpráv

Není uvedena konkrétní specifikace, dokument. Není známo 
z kterého dokumentu či standardu jsou převzaty  zprávy 
ACTIVATED, PROVIDE, REJECT MI navrhuje uvést specifikace, definice

Příloha č. 4 
Slovník Chybí konkrétní  definice tónu SIT Není uvedena konkrétní specifikace SIT MI navrhuje uvést specifikace, definice

Příloha č. 4 
Slovník HTS - hlavní telefonní stanice

HTS je bytová stanice bez rozlišení analogová / ISDN2 / 
ISDN 30 přípojka, anebo se jedná pouze o analogovou 
přípojku?

MI navrhuje rozlišovat účastnické 
přípojky jiným způsobem

Příloha č. 4 
Slovník

Chybí vysvětlení termínu:
GDN

Není jasná definice. Stanovit povinnost uvádět GDN na 
faktuře

Hlavní prefix CLI v rozsahu DDI. Je 
povinností označit tento prefix na 
faktuře.

Příloha č. 4 
Slovník

Chybí jednoznačné vysvětlení termínů: 
- atrakční obvod,
- bránová ústředna.

Není jasný konkrétní význam termínů v rámci daného OOP, 
zda se jedná o specifikaci struktury konkrétní sítě operátora, 
či obecné pojetí:
- atrakční obvod,
- bránová ústředna. MI navrhuje uvést specifikace, definice
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