
Společnost Telenor Networks s.r.o., sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČ 
26201151,   navrhuje včlenit do opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005 nový článek č.4, 
původní články č.4 a č.5 navrhuje přečíslovat na č.5, respektive č.6. Kontaktní osobou je Mgr. 
Tomáš Voleman, tel. +420 296355127, email:  <mailto:tomas.voleman@telenornetworks.cz> 
tomas.voleman@telenornetworks.cz. Znění navrhovaného nového čl. 4 je uvedeno níže a 
zvýrazněno červeně:  
 
  
 
  
 
                                                                     Článek 4          
 
Zpřesnění položek stanovených přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení  
 
  
 
  
 
(1)   Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení musí obsahovat veškeré  položky 
stanovené přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 18. 
prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení, některé položky jsou dále upřesněny 
následovně: 
 
  
 
Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 1. síťové prvky, k nimž se 
nabízí přístup: 
 
a)      přístup k účastnickému vedení, včetně účastnických vedení na kterých není před 
objednáním služby přístupu k účastnickému vedení poskytována služba elektronických 
komunikací (tzv. neaktivní účastnická vedení); 
 
b)      přístup k nadhovorové části frekvenčního rozsahu účastnického vedení v případě 
sdíleného přístupu k účastnickému vedení, včetně sdíleného přístupu k tzv. neaktivnímu 
účastnickému vedení. 
 
  
 
Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 2:  
 
  
 
informace týkající se lokalit pro fyzický přístup a dostupnosti všech účastnických vedení pro 
jednotlivé části přístupové sítě s uvedením počtu všech účastnických vedení v rozčlenění na 
lokality, jednotlivé hlavní rozvody a mezilehlé rozvaděče v přístupové síti, 
 
   
 



                                                                             
 
Položka B. - Služby společného umístění, bod 2: 
 
  
 
výběr možností společného umísťování zařízení oprávněného operátora v prostorách určeného 
operátora (tzv. služba kolokace), včetně  
 
a)      fyzické kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v budově hlavního rozvodu 
určeného operátora); 
 
  
 
b)      dálkové kolokace (propojení hlavního rozvodu určeného operátora s předávacím 
rozvodem oprávněného operátora, přičemž předávací rozvod a zařízení je umístěno v 
prostorách oprávněného operátora). Propojení zařízení oprávněného operátora s hlavním 
rozvodem určeného operátora je realizováno po prostředcích oprávněného operátora, tj. 
spojovací kabel a prvky pro uložení spojovacího kabelu (kabelové rošty) jsou ve vlastnictví  
oprávněného operátora; 
 
  
 
c)      virtuální kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v prostorech hlavního 
rozvodu určeného operátora, případně v jiných prostorech  spolu se zařízeními určeného 
operátora, přičemž fyzická správa zařízení oprávněného operátora je prováděna určeným 
operátorem nebo jeho subdodavatelem). 
 
  
 
Položka B. - Služby společného umístění, bod 7: 
 
  
 
nediskriminační a transparentní pravidla pro přidělení prostoru, je-li prostor pro společné 
umísťování omezený; totéž platí i pro přidělení prostoru pro další komponenty služby 
kolokace, jako je prostor pro pásky na hlavním rozvodu;  
 
  
 
  
 
Položka B. - Služby společného umístění, bod 8: 
 
  
 
podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou prohlédnout lokality pro služby kolokace. 
Podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou prohlédnout lokality, kde byla kolokace 
zamítnuta v důsledku nedostatečné kapacity, a to včetně prohlídky prostor a dokumentace 
hlavního rozvodu.  



 
  
 
  
 
Položka D. - Dodací podmínky, bod 1: 
 
  
 
lhůta pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu služeb, řešení 
poruch, postupy pro návrat na normální úroveň služby a ukazatele kvality služeb. Podmínky, 
za jakých si oprávnění operátoři mohou objednat vyšší garantovanou kvalitu služeb (Service 
Level Agreement), zejména minimální garantovaná měsíční dostupnost v % (SLA 99,5%, 
SLA 99,7%, SLA 99,9%) a maximální doba pro odstranění poruchy na účastnickém vedení.  
 
  
 
  
 
Položka D. - Dodací podmínky, bod 2: 
 
  
 
standardní smluvní podmínky včetně případného odškodnění (náhrady škody a smluvních 
pokut) za nedodržení lhůt pro zpřístupnění účastnického vedení, nebo za nedodržení lhůt pro 
služby kolokace. 
 
  
 
Současně zasíláme výše uvedený text včleněný přímo do dokumentu opatření obecné povahy 
č. OOP/8/XX.2005 
 



Český telekomunikační úřad Praha 5. května 2005 
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9  Č.j. 12657/2005-610 

 
 

N Á V R H 
  

 
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“), jako věcně příslušný orgán státní správy 

podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen 
„zákon“), vydává k provedení § 85 odst. 7 a na základě výsledků veřejné konzultace 
uskutečněné podle § 130 zákona 

 

opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005, 
 

kterým se stanoví náležitosti a podmínky referenční nabídky zpřístupnění účastnického 
kovového vedení. 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Toto opatření stanoví náležitosti referenční nabídky zpřístupnění účastnického 
kovového vedení (dále jen „zpřístupnění účastnického vedení“) vydávané podnikatelským 
subjektem, který byl v souladu s § 51 zákona označen jako podnik s významnou tržní silou na 
velkoobchodním trhu přístupu k účastnickým kovovým vedením a úsekům účastnického 
kovového vedení (včetně sdíleného přístupu) pro účely poskytování širokopásmových 
a hlasových služeb, jemuž byla uložena povinnost zpřístupnit účastnické kovové vedení. 

(2) Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení uveřejněná podnikem 
s významnou tržní silou v souladu se zákonem a tímto opatřením umožňuje mezi konkrétními 
subjekty vyjednání podmínek zpřístupnění účastnického vedení odlišných od podmínek 
uveřejněné referenční nabídky za předpokladu, že tyto podmínky jsou objektivně 
odůvodnitelné s ohledem na zásadně odlišné postavení podnikatele žádajícího o zpřístupnění 
účastnického vedení od jiných podnikatelů, s nimiž má podnik s významnou tržní silou na 
relevantním trhu uzavřenu smlouvu o zpřístupnění. Skutečnost takového objektivně odlišného 
postavení je povinen na vyžádání Úřadu podnikatel žádající o zpřístupnění prokázat.             

 

Článek 2 
Vymezení pojmů 

Pro účely tohoto opatření se rozumí 
a) určeným operátorem podnikatelský subjekt, který byl v souladu s § 51 zákona Úřadem 

označen jako podnik s významnou tržní silou na velkoobchodním trhu volného přístupu 
k účastnickým kovovým vedením a úsekům účastnického kovového vedení (včetně 
sdíleného přístupu) pro účely poskytování širokopásmových a hlasových služeb, 



b) oprávněným operátorem podnikatelský subjekt, který v souladu s § 79 odst. 1 zákona 
požádal o zpřístupnění účastnického vedení. 

 
 

Článek 3 
Zvláštní ustanovení 

 
(1) Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení musí, kromě položek 

stanovených přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2887/2000 ze dne 
18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení, obsahovat: 

a) pravidla a postupy: 
1. spolupráce, komunikace a doručování, 
2. předávání technických a provozních údajů a důvěrnosti informací, 
3. sjednávání změn a při řešení sporů, 
4. adresy a kontaktní osoby, 

b) proces shromažďování údajů a způsob výpočtu cen, postup při vyúčtování a podmínky 
placení, 

c) zajišťovací instituty.  

 
(2) Nad rámec uvedený v odstavcích 1 a 2 může referenční nabídka zpřístupnění 

účastnického vedení obsahovat další ustanovení, která nejsou v rozporu se zněním platných 
právních předpisů. 
 
Společnost Telenor Networks s.r.o., sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, IČ 
26201151,   navrhuje včlenit do opatření obecné povahy č. OOP/8/XX.2005 nový článek č.4, 
původní články č.4 a č.5 navrhuje přečíslovat na č.5, respektive č.6. Kontaktní osobou je 
Mgr. Tomáš Voleman, tel. +420 296355127, email: tomas.voleman@telenornetworks.cz. 
Znění navrhovaného nového čl. 4 je uvedeno níže a zvýrazněno červeně:  
 
 Článek 4  
Zpřesnění položek stanovených přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení  
 
 

(1) Referenční nabídka zpřístupnění účastnického vedení musí obsahovat veškeré  
položky stanovené přílohou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení, některé 
položky jsou dále upřesněny následovně: 

 

Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 1. 
síťové prvky, k nimž se nabízí přístup: 

a) přístup k účastnickému vedení, včetně účastnických vedení na kterých není 
před objednáním služby přístupu k účastnickému vedení poskytována služba 
elektronických komunikací (tzv. neaktivní účastnická vedení); 

b) přístup k nadhovorové části frekvenčního rozsahu účastnického vedení 
v případě sdíleného přístupu k účastnickému vedení, včetně sdíleného přístupu 
k tzv. neaktivnímu účastnickému vedení. 



Položka A. - Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení, bod 2:  

 
informace týkající se lokalit pro fyzický přístup a dostupnosti všech 
účastnických vedení pro jednotlivé části přístupové sítě s uvedením počtu 
všech účastnických vedení v rozčlenění na lokality, jednotlivé hlavní rozvody a 
mezilehlé rozvaděče v přístupové síti, 
   

  
Položka B. – Služby společného umístění, bod 2: 
 

výběr možností společného umísťování zařízení oprávněného operátora 
v prostorách určeného operátora (tzv. služba kolokace), včetně  
a) fyzické kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v budově 

hlavního rozvodu určeného operátora); 
 
b) dálkové kolokace (propojení hlavního rozvodu určeného operátora 

s předávacím rozvodem oprávněného operátora, přičemž předávací rozvod 
a zařízení je umístěno v prostorách oprávněného operátora). Propojení 
zařízení oprávněného operátora s hlavním rozvodem určeného operátora je 
realizováno po prostředcích oprávněného operátora, tj. spojovací kabel a 
prvky pro uložení spojovacího kabelu (kabelové rošty) jsou ve vlastnictví  
oprávněného operátora; 

 
c) virtuální kolokace (umístění zařízení oprávněného operátora v prostorech 

hlavního rozvodu určeného operátora, případně v jiných prostorech  spolu 
se zařízeními určeného operátora, přičemž fyzická správa zařízení 
oprávněného operátora je prováděna určeným operátorem nebo jeho 
subdodavatelem). 

 
Položka B. – Služby společného umístění, bod 7: 

 
nediskriminační a transparentní pravidla pro přidělení prostoru, je-li prostor pro 
společné umísťování omezený; totéž platí i pro přidělení prostoru pro další 
komponenty služby kolokace, jako je prostor pro pásky na hlavním rozvodu;  

 
 

Položka B. – Služby společného umístění, bod 8: 
 

podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou prohlédnout lokality pro 
služby kolokace. Podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou 
prohlédnout lokality, kde byla kolokace zamítnuta v důsledku nedostatečné 
kapacity, a to včetně prohlídky prostor a dokumentace hlavního rozvodu.  

 
 

Položka D. – Dodací podmínky, bod 1: 
 

lhůta pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu 
služeb, řešení poruch, postupy pro návrat na normální úroveň služby a 
ukazatele kvality služeb. Podmínky, za jakých si oprávnění operátoři mohou 
objednat vyšší garantovanou kvalitu služeb (Service Level Agreement), 



zejména minimální garantovaná měsíční dostupnost v % (SLA 99,5%, SLA 
99,7%, SLA 99,9%) a maximální doba pro odstranění poruchy na účastnickém 
vedení.  

 
 

Položka D. – Dodací podmínky, bod 2: 
 
standardní smluvní podmínky včetně případného odškodnění (náhrady škody a 
smluvních pokut) za nedodržení lhůt pro zpřístupnění účastnického vedení, 
nebo za nedodržení lhůt pro služby kolokace. 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Aktualizovanou referenční nabídku zpřístupnění účastnického vedení je určený 
operátor povinen uveřejnit nejméně jedenkrát ročně, a to vždy nejpozději k 30. 6. Do doby 
uveřejnění aktualizované referenční nabídky zůstává v platnosti předchozí nabídka 
s výjimkou regulovaných cen. 
 

(2) Referenční nabídku zpřístupnění účastnického vedení je určený operátor povinen 
uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně v Telekomunikačním věstníku. 
Za uveřejnění podle odstavce 1 se považuje den uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 
 
 

Článek 6 
Účinnost 

 
Toto opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne uveřejnění v Telekomunikačním 

věstníku. 
 
 
 


