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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/8/XX.2005, 
kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění 

účastnického kovového vedení   
 

 
 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
                                                                        

Návrh OOP, v rozporu s požadavkem zákona.127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, neobsahuje zdůvodnění 
opatření, které poskytuje i prostor pro deklarování jeho účelu. 

 
 
B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření – zásadní 
 
1. Článek 3 odstavec 1 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  
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povinným údajům v referenční nabídce a neodpovídá ani poslání tohoto 
dokumentu. 

 
2. Článek 3 odst. 1 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. 

 
3. Článek 4 odst. 1 – OOP by mělo opravňovat určeného operátora k vydávání 

dodatků k referenční nabídce po dobu její platnosti (1 rok), a to vždy před 
nabytím účinnosti těchto dodatků.  

  
 
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. 
 
V případě potřeby vyjasnění našich připomínek jsme připraveni zúčastnit se  společné 
pracovní schůzku k vyjasnění textu návrhu tohoto OOP. 
 
 
 
Praha, dne 2. 6. 2005    JUDr. Milena Macková, v.r. 
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
                                                                     v z. Ing. F. Hesoun 


