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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 č. VO-S/2/XX.2005, 
kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a 

přiřazených prostředků  
 

 
 
A: Obecné připomínky k návrhu opatření – zásadní 
     
1.  Návrh OOP je nekonkrétní a není z něho patrné, zda budou následně                      
     Úřadem vydávána jednotlivá VO formou OOP pro konkrétní typy veřejných 
     Komunikačních sítí, a jakým způsobem bude naplňována dikce § 10 odstavce 

     zákona č.127/2005 Sb. (dále „zákon“), dle kterého Úřad všeobecným 
oprávněním stanoví konkrétní podmínky. 
 

2. Znění podmínek výkonu této skupiny komunikačních činností, které je obsahem 
článku 2, vykazují značný rozsah formulačních i pravopisných nepřesnosti 
(podrobné připomínky jsou uvedeny v části B).    
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3.  Návrh, v rozporu s § 124 zákona, neobsahuje zdůvodnění ani účel vydávaného 

opatření. 
 
 
 
B. Připomínky k jednotlivým částem návrhu opatření  
 
1. Článek 2 preambule – citace zákona neodpovídá zkrácené formě uvedené 
      v preambuli návrhu v závorce, je nutno dát do souladu (dtto i v odstavci 6). 
 
2   Článek 2 odstavec 3 – text je třeba upravit  v intencích § 64 odstavců 1 a 2 
     (včetně uvedení správné posloupnosti norem a specifikací), zahrnutí síťových 
     plánů (§ 62 odst. 3) i povinnosti uveřejňování rozhraní. 
 
 
Připomínka formální 
Článek 2 odstavec 7 – za slovy „…mohou být součástí sítí...“ vložit čárku. 
 
 
 
Praha, dne 2. 6. 2005    JUDr. Milena Macková, v.r. 
      ředitelka odboru elektronických komunikací 
                                                                        v z. Ing. F. Hesoun 


