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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/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   
 

 
 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
                                                                        
1. Odůvodnění navrhovaného opatření obecné povahy (viz čl.1 odst.1) je neúplné, 

účelem referenční nabídky není jen transparentnost smluvních podmínek pro 
průběh smluvních jednání a důvěru podnikatelských subjektů, ale především 
jejich deklarování pro zajištění dostatečné informovanosti subjektů připravujících 
se na jednání o přístupu k síti nebo o propojení sítí. 

 
2.  Návrh obsahuje nekonkrétní a blíže nedefinované pojmy (viz dále), které jsou 

překážkou jednoznačnému výkladu a zpracování v rámci přípravy nabídky.  
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B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 
 
1. Článek 1 odstavec 2 – podmínka prokazování objektivně odlišného postavení 

subjektu obsažená v poslední větě odstavce je nejasná, není zřejmé, která ze 
smluvních stran je povinna na vyžádání Úřadu toto postavení prokazovat; dle 
našeho názoru by touto měla být strana žádající SMP subjekt o přístup k síti nebo 
o propojení sítí, obdobně jako je tomu v případě zpřístupnění účastnického 
kovového vedení. 

 
2.  Článek 2 písm. a) – doporučujeme v OOP stanovit míru zveřejňování těchto 

informací potřebnou k naplnění účelu transparentnosti na straně jedné a 
k ochraně citlivých dat podnikatelských subjektů na straně druhé, při zohlednění 
k tomu příslušného požadavku přístupové směrnice č.19, článek 15 odstavec 1. 

 
3.  Článek 3 odst. 2 písm. b) – pojem „proces shromažďování údajů a způsob výpočtu 

cen“ je neurčitý a je nutno jej konkretizovat; pokud by se mělo jednat o popis 
systému sběru dat a konkrétních modelů pro stanovování cen v rámci 
referenčních nabídek, pak by tento popis byl svým rozsahem neúměrný dalším 
povinným údajům v referenční nabídce. 

 
4. Článek 3 odst. 3 písm. c) – pojem „zajišťovací instituty“ je nutno vysvětlit a 

konkretizovat, resp. potvrdit naši domněnku, že se jedná o instituty vzájemných 
garancí, zejména kvality, smluvních pokut apod.  

 
5.  Článek 4 odst. 1 – informace požadované ke zveřejnění podle článku 2 písm. c,d 

dvakrát ročně jsou současně i předmětem referenční nabídky s jednoroční 
periodicitou zveřejňování. Tyto údaje doznávají minimálních změn, které-pokud 
k nim dojde-jsou vesměs důvodem pro zveřejnění dodatku k předmětné nabídce. 
Spatřujeme proto požadavek na zveřejňování těchto informací dvakrát ročně, 
navíc ještě v termínu odlišném od termínu zveřejňování nabídek dle téhož 
odstavce, za nadbytečný, a navrhujeme jednoroční periodicitu zveřejňování těchto 
informací.      

  
 
Formální připomínka 
 
V preambuli návrhu OOP je nadbytečná zkrácená forma názvu zákona č.127/2005 
Sb. uvedená za jeho plným názvem (první závorka), která může vyvolávat dojem, že 
mezi změněnými souvisejícími zákony je i zákon č. 127/2005 Sb.  V následném textu 
návrhu OOP je pak použita zkrácená forma uvedená ve druhé závorce 
 
Pokud to budete považovat za účelné můžeme se s Vámi zúčastni společné pracovní 
schůzky k problematice tohoto OOP. 
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Praha, dne 2. 6. 2005    JUDr. Milena Macková, v.r. 
 
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
                                                                     v z. F. Hesoun 


