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Připomínky uplatněné k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/9/XX.2005, kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel 
k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní síti elektronických komunikací a k veřejně dostupné telefonní službě poskytované prostřednictvím 
této sítě za krizových stavů 

 
Čl., odst., 

písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
obecně 
k OOP 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(1) 
 

 
a) struktura a obsah návrhu OOP č. OOP/9/XX.2005 jde nad rámec 
zmocnění uvedeného pro vydání OOP v ustanovení § 99 odst. 1 zákona 
o EK, kde se říká – „Náležitosti uvedených technicko-organizačních 
pravidel (dále jen „TOP“) stanoví úřad opatřením obecné povahy.“ 
Návrh OOP však obsahuje kromě toho (čl. 3) i celou řadu jiných 
skutečností se stanovením náležitostí OOP nesouvisejících. 
 

 
Částečně akceptováno. 
Zapracováno podle dále uvedených konkrétních 
připomínek. 

 
obecně 
k OOP 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(2) 

 
b) v názvu OOP „NÁVRH“ (poslední odstavec) „ kterým se stanoví 
náležitosti ……“, nejsou důsledně použity formulace uvedené v 
ustanovení § 99 odst. 1. 

 
Částečně akceptováno.  
Plné znění názvu ze zákona zapracováno do dalších 
odstavců. 

 
obecně 
k OOP 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(3) 

c) kromě věcně příslušného „Článku 3 - Náležitosti TOP“ obsahuje 
návrh OOP nad rámec tohoto zmocnění např. články 4, 5, 6 a 7, jejichž 
obsah:               
- je buď opisem a nebo upozorněním na existenci věcně příslušných 
ustanovení § zákona o EK, krizového zákona a návrhu věcně 
příslušného nařízení vlády, zpracovávaného MI ČR na základě 
zmocnění daného ustanovením §141, čímž není nutné, aby uvedené 
články byly součástí tohoto OOP, 
- zavádí kategorie (terminologii, název služby) např. „pronájem 
připravených okruhů, aktivační spojení, aktivační okruhy“, které 
stávající právní předpisy, produktové portfolio společnosti (ceník) 
neznají, nepracují s nimi a o službu tohoto typu, vzhledem k současným 
možnostem a operativnosti řízení sítě (digitalizace) není odpovídající 
zájem (trend je následující v roce 1991 – cca 4000, v roce 2001 cca 60). 
Záměr OOP v kodifikování (zavedení) takovéto služby, ale i použitá 
terminologie je poplatná „Směrnici pro nárokování spojení v období 
mimořádných situací“, vydané FMS jako č.j.: 180/1991, kdy požadavek 
mít k dispozici možnost takovéhoto řešení vycházel ze zcela jiných 
možností tehdejší analogové veřejné (neveřejných) sítě. 
V současné době speciální služba tohoto charakteru – „Aktivační 
okruhy“, v portfoliu služeb nabízených společností v oblasti pronájmu 
okruhů není, lze však využívat standardní: Služby pronájmu okruhů (viz 
Ceník vnitrostátních tlkm. služeb - E.1 bod 4, 8, E.81 bod. 2, E.822, 
E.823. 

 
Akceptováno. Článek 2 písm. d) a články 4, 5, 6 a 7 
byly vypuštěny.  
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

   Článkem 2 písm. d) – poslední část souvětí, jsou narušovány vnitřní 
procesy společnosti v oblasti objednávání služeb elektronických 
komunikací (styk se zákazníkem), které v této oblasti zajišťuje výhradně 
v rámci společnosti organizační jednotka Prodej a ne Bezpečnost. 
 
 

 

 
obecně 
k OOP 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(4) 

 
d) Cíl vydání OOP definovaný v čl. 1 je značně ambiciózní (nadnesený), 
protože samotné vydání těchto OOP, ale ani následné vydání Technicko 
organizačních pravidel nezajistí samy o sobě „… za krizových stavů 
bezpečnou podporu řešení krizových situací ………“. Navrhovaná 
definice cíle je uvedena v čl. 2 písm. b). 
 

 
Částečně akceptováno.  
Zapracováno podle dále uvedených konkrétních 
připomínek. 

 
obecně k 

OOP 

  
APVTS 
(5) 

 
a) struktura a obsah návrhu OOP č. OOP/9/XX.2005 jde nad rámec 
zmocnění uvedeného pro vydání OOP v ustanovení § 99 odst. 1 zákona 
o EK, kde se říká – „Náležitosti uvedených technicko-organizačních 
pravidel (dále jen „TOP“) stanoví úřad opatřením obecné povahy.“ 
Návrh OOP však obsahuje kromě toho (čl. 3) i celou řadu jiných 
skutečností se stanovením náležitostí OOP nesouvisejících. 
 

 
Viz připomínka č. 1. 

 
obecně 
k OOP 

  
APVTS 
(6) 

 
b) v názvu OOP „NÁVRH“ (poslední odstavec) „ kterým se stanoví 
náležitosti ……“, nejsou důsledně použity formulace uvedené v 
ustanovení § 99 odst. 1. 

 
Viz připomínka č. 2. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
obecně 
k OOP 

  
APVTS 
(7) 

 
c) kromě věcně příslušného „Článku 3 - Náležitosti TOP“ obsahuje 
návrh OOP nad rámec tohoto zmocnění např. články 4, 5, 6 a 7, jejichž 
obsah:    
- je buď opisem a nebo upozorněním na existenci věcně příslušných 
ustanovení § zákona o EK, krizového zákona a návrhu věcně 
příslušného nařízení vlády, zpracovávaného MI ČR na základě 
zmocnění daného ustanovením §141, čímž není nutné, aby uvedené 
články byly součástí tohoto OOP, 
- zavádí kategorie (terminologii, název služby) např. „pronájem 
připravených okruhů, aktivační spojení, aktivační okruhy“, které 
stávající právní předpisy, produktové portfolio společnosti (ceník) 
neznají, nepracují s nimi a o službu tohoto typu, vzhledem k současným 
možnostem a operativnosti řízení sítě (digitalizace) není odpovídající 
zájem (trend je následující v roce 1991 – cca 4000, v roce 2001 cca 60). 
Záměr OOP v kodifikování (zavedení) takovéto služby, ale i použitá 
terminologie je poplatná „Směrnici pro nárokování spojení v období 
mimořádných situací“, vydané FMS jako č.j.: 180/1991, kdy požadavek 
mít k dispozici možnost takovéhoto řešení vycházel ze zcela jiných 
možností tehdejší analogové veřejné (neveřejných) sítě. 
V současné době speciální služba tohoto charakteru – „Aktivační 
okruhy“, v portfoliu služeb nabízených společností v oblasti pronájmu 
okruhů není, lze však využívat standardní: Služby pronájmu okruhů (viz 
Ceník vnitrostátních tlkm. služeb - E.1 bod 4, 8, E.81 bod. 2, E.822, 
E.823. 
Článkem 2 písm. d) – poslední část souvětí, jsou narušovány vnitřní 
procesy společnosti v oblasti objednávání služeb elektronických 
komunikací (styk se zákazníkem), které v této oblasti zajišťuje výhradně 
v rámci společnosti organizační jednotka Prodej a ne Bezpečnost. 
 
 

 
Viz připomínka č. 3. 

 
obecně 
k OOP 

  
APVTS 
(8) 

 
d) Cíl vydání OOP definovaný v čl. 1 je značně ambiciózní (nadnesený), 
protože samotné vydání těchto OOP, ale ani následné vydání Technicko 
organizačních pravidel nezajistí samy o sobě „… za krizových stavů 
bezpečnou podporu řešení krizových situací ………“. Navrhovaná 
definice cíle je uvedena v čl. 2 písm. b). 
 

 
Viz připomínka č. 4. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
obecně 
k OOP 

  
Ministerstvo informatiky 
(9) 

 
1) Chybí odůvodnění navrhovaného opatření obecné povahy (viz § 6, 
odst. 4 písm. b) a § 124 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb.-dále jen zákon), 
které skýtá i prostor v návaznosti na odůvodnění vhodně definovat účel 
opatření tak, aby byl v souladu s dikcí zákona. 
       Ustanovení § 124 odst. 1 zákona  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.).  
 

 
Akceptováno. 
Zapracováno podle dále uvedených konkrétních 
připomínek. 

 
obecně 
k OOP 

  
Ministerstvo informatiky 
(10) 

 
2) Obsahem návrhu OOP je problematika, která překračuje rámec 
zmocnění k jeho vydání vymezený v § 99 odst. 1 zákona, a to zejména v 
těch částech, které se netýkají stanovení zásad pro zpracování pravidel 
pro přístup k veřejné telefonní síti v pevných místech a přístup k veřejně 
dostupné telefonní službě poskytované prostřednictvím této sítě v 
pevných místech, včetně dvou dalších dílčích služeb náležejících do 
rámce univerzální služby; v tomto smyslu naopak návrh OOP zmocnění 
ne zcela naplňuje. 
 

 
Akceptováno. 
Zapracováno podle dále uvedených konkrétních 
připomínek. 

 
obecně k 

OOP 

  
Ministerstvo informatiky 
(11) 

 
3) Slovní vymezení názvu návrhu OOP (tři řádky pod nadpisem s 
číselným označením OOP) neodpovídají textu zmocnění v zákoně.    

 
Částečně akceptováno.  
Plné znění názvu ze zákona zapracováno v dalších 
odstavcích. 

 
název 

opatření 

 
Opatření obecné povahy č. 
OOP/9/XX.2005, kterým se 
stanoví náležitosti technicko-
organizačních pravidel k 
zabezpečení přístupu k 
veřejné telefonní síti 
elektronických komunikací a 
k veřejně dostupné telefonní 
službě poskytované 
prostřednictvím této sítě za 
krizových situací. 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(12) 

 
Doporučujeme použít v textu přesné formulace uvedené v § 99 odst. 1: 
„kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel 
k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní sítí v pevných místech a 
k veřejně dostupné telefonní službě poskytované prostřednictvím této 
sítě v pevných místech za krizového stavu.“ 

 
Částečně akceptováno.  
Plné znění názvu ze zákona zapracováno v dalších 
odstavcích. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
název 
opatření 

 
Opatření obecné povahy č. 
OOP/9/XX.2005, kterým se 
stanoví náležitosti technicko-
organizačních pravidel k 
zabezpečení přístupu k 
veřejné telefonní síti 
elektronických komunikací a 
k veřejně dostupné telefonní 
službě poskytované 
prostřednictvím této sítě za 
krizových situací. 

 
APVTS 
(13) 

 
Doporučujeme použít v textu přesné formulace uvedené v § 99 odst. 1:. 
„kterým se stanoví náležitosti technicko-organizačních pravidel 
k zabezpečení přístupu k veřejné telefonní sítí v pevných místech a 
k veřejně dostupné telefonní službě poskytované prostřednictvím této 
sítě v pevných místech za krizového stavu.“ 
 

 
Viz připomínka č. 12. 

 
čl. 1 

 
Cílem tohoto opatření obecné 
povahy (dále jen opatření) je 
zajistit za krizových stavů 
bezpečnou podporu řešení 
krizových situací 
prostřednictvím 
elektronických komunikací.  
Za účelem   zvládnutí  těchto 
situací zpracovávají 
podnikatelé zajišťující 
veřejnou komunikační síť svá 
technicko-organizační 
pravidla (opatření) a určené 
právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby plány krizové 
připravenosti1). 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(14) 

 
Cílem tohoto opaření obecné povahy (dále jen opatření) je standardizace 
obsahu technicko organizačních pravidel, která spolu s plány krizové 
připravenosti a ostatní dokumentací krizového řízení zpracovávanou 
podnikateli, vytváří základní organizační předpoklady k zajištění 
efektivní podpory řešení krizových situací prostřednictvím poskytování 
služeb elektronických komunikací. 
 
 

 
Akceptováno s jazykovou úpravou a doplněním  
části textu z názvu opatření. 

 
čl. 1 

 
Cílem tohoto opatření obecné 
povahy (dále jen opatření) je 
zajistit za krizových stavů 
bezpečnou podporu řešení 
krizových situací 
prostřednictvím 
elektronických komunikací.  
Za účelem   zvládnutí  těchto 
situací zpracovávají 
podnikatelé zajišťující 
veřejnou komunikační síť svá 

 
APVTS 
(15) 

 
Cílem tohoto opaření obecné povahy (dále jen opatření) je standardizace 
obsahu technicko organizačních pravidel, která spolu s plány krizové 
připravenosti a ostatní dokumentací krizového řízení zpracovávanou 
podnikateli, vytváří základní organizační předpoklady k zajištění 
efektivní podpory řešení krizových situací prostřednictvím poskytování 
služeb elektronických komunikací. 
 

 
Viz připomínka č. 14. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

technicko-organizační 
pravidla (opatření) a určené 
právnické osoby a podnikající 
fyzické osoby plány krizové 
připravenosti1). 

 
čl. 2, 
písm. a) 

 
a) mezinárodním 
preferenčním schématem  
souhrn technicko-
organizačních opatření, která 
umožní zařazeným 
uživatelům po vyhlášení 
krizových stavů přístup ke 
službám elektronických 
komunikací v mezinárodním 
provozu i v případech, kdy 
jejich poskytování je omezeno 
z důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její  
neprůchodnosti.                         
     
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(16) 

 
Čl. 2 navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 2 písm. a) bylo vypuštěno. 

 
čl. 2, 
písm. a) 

 
a) mezinárodním 
preferenčním schématem  
souhrn technicko-
organizačních opatření, která 
umožní zařazeným 
uživatelům po vyhlášení 
krizových stavů přístup ke 
službám elektronických 
komunikací v mezinárodním 
provozu i v případech, kdy 
jejich poskytování je omezeno 
z důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její  
neprůchodnosti.                         

 
APVTS 
(17) 

 
Čl. 2 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 16. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 2, 
písm. b) 

                                      
b) národním preferenčním 
schématem  souhrn technicko-
organizačních opatření, která 
umožní zařazeným 
uživatelům po vyhlášení 
krizových stavů přístup ke 
službám elektronických 
komunikací v národním 
provozu i v případech, kdy 
jejich poskytování je omezeno 
z  důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její 
neprůchodnosti.  
     
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(18) 

 
Čl. 2 navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 2 písm. b) bylo vypuštěno. 

 
čl. 2, 
písm. b) 

                                     
b) národním preferenčním 
schématem  souhrn technicko-
organizačních opatření, která 
umožní zařazeným 
uživatelům po vyhlášení 
krizových stavů přístup ke 
službám elektronických 
komunikací v národním 
provozu i v případech, kdy 
jejich poskytování je omezeno 
z  důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její 
neprůchodnosti.  
     
 

 
APVTS 
(19) 

 
Čl. 2 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 18. 

 
čl. 2, 
písm. c) 

 
c) přednostním spojením 
přednostní poskytnutí služby 
elektronických komunikací za 
krizového stavu jehož cílem je 
umožnit uživatelům důležitým 
pro řešení krizových situací 
automatický provoz, včetně 
zajištění  průchodnosti této 
sítě v obecném zájmu 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(20) 

 
Čl. 2 navrhujeme vypustit. 

 
Neakceptováno. 
Upraveno v článku 2 v souladu se zněním ZEK. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

spočívající v zachování 
aktivního spojení pouze   
těmto účastníkům a kdy 
ostatní účastníci mají pouze 
pasivní styk, tzn. mohou být 
pouze voláni. 

 
čl. 2, 
písm. c) 

 
c) přednostním spojením 
přednostní poskytnutí služby 
elektronických komunikací za 
krizového stavu jehož cílem je 
umožnit uživatelům důležitým 
pro řešení krizových situací 
automatický provoz, včetně 
zajištění  průchodnosti této 
sítě v obecném zájmu 
spočívající v zachování 
aktivního spojení pouze  
těmto účastníkům a kdy 
ostatní účastníci mají pouze 
pasivní styk, tzn. mohou být 
pouze voláni. 

 
APVTS 
(21) 

 
Čl. 2 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 20. 

 
čl. 2, 
písm. d) 

 
d) pronájmem připravených 
okruhů – aktivačním spojením  
aktivační   okruhy, které jsou 
součástí aktivačního spojení 
pro orgány státní správy a 
samosprávy,  ozbrojené 
složky, integrovaný 
záchranný systém, subjekty 
hospodářské mobilizace, 
případně zákonnými normami 
určené právnické nebo 
fyzické osoby, které jsou 
aktivovány (uvedeny v 
činnost) pouze při vyhlášení  
krizových stavů a  po dobu 
jejich trvání a které  zajišťuje 
podnikatel s využitím svých 
technologických prostředků a 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(22) 
 

 
Čl. 2 navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 2 písm. d)  bylo vypuštěno. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

prostředků odběratele v  té 
části sítě, jež  provozuje,  
přičemž náročitel (odběratel) 
uplatňuje svoje požadavky u 
útvaru bezpečnosti 
podnikatele. 

 
čl. 2, 
písm. d) 

 
d) pronájmem připravených 
okruhů – aktivačním spojením  
aktivační   okruhy, které jsou 
součástí aktivačního spojení 
pro orgány státní správy a 
samosprávy,  ozbrojené 
složky, integrovaný 
záchranný systém, subjekty 
hospodářské mobilizace, 
případně zákonnými normami 
určené právnické nebo 
fyzické osoby, které jsou 
aktivovány (uvedeny v 
činnost) pouze při vyhlášení  
krizových stavů a  po dobu 
jejich trvání a které  zajišťuje 
podnikatel s využitím svých 
technologických prostředků a 
prostředků odběratele v  té 
části sítě, jež  provozuje,  
přičemž náročitel (odběratel) 
uplatňuje svoje požadavky u 
útvaru bezpečnosti 
podnikatele. 

 
APVTS 
(23) 

 
Čl. 2 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 22. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 2, 
písm. a), b), 
          c), d) 

 
Článek 2- vymezení pojmů, 
pro účely tohoto opatření se 
rozumí: a) mezinárodním 
preferenčním schématem 
souhrn technicko-
organizačních opatření, která 
umožní zařazeným 
uživatelům po vyhlášení 
krizových stavů přístup ke 
službám elektronických 
komunikací v mezinárodním 
provozu i v případech, kdy 
jejich poskytování je omezeno 
z důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její 
neprůchodnosti, b) národním 
preferenčním souhrn 
technicko-organizačních 
opatření, která umožní 
zařazeným uživatelům po 
vyhlášení krizových stavů 
přístup ke službám 
elektronických komunikací v 
mezinárodním provozu i v 
případech, kdy jejich 
poskytování je omezeno z 
důvodu poškození 
infrastruktury sítě nebo její 
neprůchodnosti, c) 
přednostním spojením 
přednostní poskytnutí služby 
elektronických komunikací za 
krizového stavu jehož cílem je 
umožnit uživatelům důležitým 
pro řešení krizových situací 
automatický provoz, včetně 
zajištění průchodnosti této sítě 
v obecném zájmu spočívající 
v zachování aktivního spojení 
pouze těmto účastníkům a kdy 
ostatní účastníci mají pouze 
pasivní styk, tzn. mohou být 

 
Ministerstvo informatiky 
(24) 

 
1) Článek 2 – pojmy v něm vymezené pod písmeny a), b) jsou zčásti 
nadbytečné, neboť jsou definovány v zákoně, pojem „přednostní 
spojení“ je třeba uvést do souladu s § 141 (uvést přechodné období a 
slova „…uživatelům důležitým…“ nahradit slovy „…zařazeným 
subjektům důležitým…“), pojem vysvětlovaný pod písmenem d) je 
přežitý (technologicky, obchodně i pojmově). 

 
Akceptováno. 
Článek 2 písm. a), b), d) byla vypuštěna, písm. c) 
bylo upraveno v souladu se zněním ZEK. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

pouze voláni.  d) pronájmem 
připravených okruhů – 
aktivačním spojením  
aktivační   okruhy, které jsou 
součástí aktivačního spojení 
pro orgány státní správy a 
samosprávy,  ozbrojené 
složky, integrovaný 
záchranný systém, subjekty 
hospodářské mobilizace, 
případně zákonnými normami 
určené právnické nebo 
fyzické osoby, které jsou 
aktivovány (uvedeny v 
činnost) pouze při vyhlášení  
krizových stavů a  po dobu 
jejich trvání a které  zajišťuje 
podnikatel s využitím svých 
technologických prostředků a 
prostředků odběratele v  té 
části sítě, jež  provozuje, 
přičemž náročitel (odběratel) 
uplatňuje svoje požadavky u 
útvaru bezpečnosti 
podnikatele. 

 
čl. 2 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s.
(25) 

 
K Článku 2 (v případě akceptace přečíslování): 
Navrhujeme doplnit odstavec 2 ve znění: 
„(2) Technicko organizační pravidla kromě částí uvedených v odstavci 
(1) mohou obsahovat i jiné údaje blíže specifikující připravenost 
konkrétního podnikatele k zajištění poskytování služeb elektronických 
komunikací za krizových stavů.“ 
 

 
Částečně akceptováno. 
Přečíslování nebylo uplatněno, navrhované znění 
vloženo do článku 3 jako odst. 2. 

 
čl. 2 

  
APVTS 
(26) 

 
K Článku 2 (v případě akceptace přečíslování): 
Navrhujeme doplnit odstavec 2 ve znění: 
„(2) Technicko organizační pravidla kromě částí uvedených v odstavci 
(1) mohou obsahovat i jiné údaje blíže specifikující připravenost 
konkrétního podnikatele k zajištění poskytování služeb elektronických 
komunikací za krizových stavů.“ 
 

 
Viz připomínka č. 25. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. a) a 
odst. 2 

 
a) oblast personálního 
zajištění a krizového řízení, 
(2) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. a) zajišťují 
koordinovaný průběh řešení 
krizových situací a 
zabezpečují společně s plány 
krizové připravenosti 
odbornou připravenost orgánů 
krizového řízení a dostupnost 
kvalifikovaného  personálu 
pro provoz, údržbu a obnovu 
zařízení elektronických 
komunikací. 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(27) 

 
K Článku 3: navrhujeme přečíslovat na Článek 2 odst. 1 se navrhuje 
formulovat takto: 
 (1) Technicko-organizační pravidla obsahují tyto základní části:   
 
 a) Krizové řízení a jeho personální zajištění,                                               
- krizové řízení (struktura a prvky systému, zásady jeho aktivace), 
- organizační a personální zajištění řešení krizových (havarijních) 
situací. 
 
 

 
Částečně akceptováno s výjimkou přečíslování. 
Původní odst. 2 byl vypuštěn a odst. 1 nahrazen ve 
smyslu připomínek s formální úpravou dle 
legislativních pravidel v novém článku 3 odst. 1 
písm. a). 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. a) a 
odst. 2 

 
a) oblast personálního 
zajištění a krizového řízení, 
(2) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. a) zajišťují 
koordinovaný průběh řešení 
krizových situací a 
zabezpečují společně s plány 
krizové připravenosti 
odbornou připravenost orgánů 
krizového řízení a dostupnost 
kvalifikovaného  personálu 
pro provoz, údržbu a obnovu 
zařízení elektronických 
komunikací. 

 
APVTS 
(28) 

 
K Článku 3: navrhujeme přečíslovat na Článek 2 odst. 1 se navrhuje 
formulovat takto:  
(1) Technicko-organizační pravidla obsahují tyto základní části: 
  
a) Krizové řízení a jeho personální zajištění,                                                
- krizové řízení (struktura a prvky systému, zásady jeho aktivace), 
- organizační a personální zajištění řešení krizových (havarijních) 
situací. 
 
 

 
Viz připomínka č. 27. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. b) a 
odst. 3 

 
b) plánování sítí a jejich řízení 
za krizových stavů, 
(3) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. b) zajišťují při 
plánované výstavbě, provozu, 
údržbě a obnově zohlednění 
požadavků pro řešení 
krizových situací budováním 
náhradních a obchozích tras a 
řídících center pro 
přesměrování  toků 
elektronických komunikací ve 
vnitrostátním i mezinárodním 
styku. 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(29) 

 
b) Řízení a obnova integrity sítě za krizových stavů, 
- monitoring, detekce, eskalace a eliminace incidentů v síti, 
- možnosti a základní opatření obnovy sítě. 
 

 
Původní odst. 3 byl vypuštěn a odst. 1 nahrazen ve 
smyslu připomínek s formální úpravou dle 
legislativních pravidel v novém článku 3 odst. 1 
písm. b). 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. b) a 
odst. 3 

 
b) plánování sítí a jejich řízení 
za krizových stavů, 
(3) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. b) zajišťují při 
plánované výstavbě, provozu, 
údržbě a obnově zohlednění 
požadavků pro řešení 
krizových situací budováním 
náhradních a obchozích tras a 
řídících center pro 
přesměrování  toků 
elektronických komunikací ve 
vnitrostátním i mezinárodním 
styku. 
 

 
APVTS 
(30) 

 
b) Řízení a obnova integrity sítě za krizových stavů, 
- monitoring, detekce, eskalace a eliminace incidentů v síti, 
- možnosti a základní opatření obnovy sítě. 
 

 
Viz připomínka č. 29. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3 
odst. 1,  
písm. c) a 
odst. 4 

 
c) umísťování zařízení 
elektronických komunikací, 
(4) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. c) zajišťují umístění 
plánovaných mezinárodních a 
jinak důležitých ústředen a 
zařízení elektronických 
komunikací   mimo centra 
možného ohrožení a vytváří 
podmínky pro  převzetí 
činnosti jinou ústřednou, 
obdobná opatření je třeba 
vytvářet  i u center řízení 
provozu elektronických 
komunikací.  

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(31) 

 
c) Rozvoj a plánování sítí, 
- stav a zásady výstavby sítí, 
- odolnost sítí a možnosti jejich obnovy. 

 
Původní odst. 4 byl vypuštěn a odst. 1 nahrazen ve 
smyslu připomínek s formální úpravou dle 
legislativních pravidel v novém článku 3 odst. 1 
písm. c). 

 
čl. 3, 
odst. 1  
písm. c) a 
odst. 4 

 
c) umísťování zařízení 
elektronických komunikací, 
(4) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. c) zajišťují umístění 
plánovaných mezinárodních a 
jinak důležitých ústředen a 
zařízení elektronických 
komunikací   mimo centra 
možného ohrožení a vytváří 
podmínky pro  převzetí 
činnosti jinou ústřednou, 
obdobná opatření je třeba 
vytvářet  i u center řízení 
provozu elektronických 
komunikací.  

 
APVTS 
(32) 

 
c) Rozvoj a plánování sítí, 
- stav a zásady výstavby sítí, 
- odolnost sítí a možnosti jejich obnovy. 
 

Viz připomínka č. 31. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. d) a 
odst. 5 

 
d) zajištění  náhradních dílů, 
zařízení, náhradních zdrojů a 
pohonných hmot, 
(5) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. d) zajišťují rozmístění a 
přípravu náhradních dílů a 
zařízení tak, aby umožňovaly 
rychlou obnovu důležitých 
směrů  a zařízení, mobilních 
zařízení k rychlému obnovení  
provozu elektronických 
komunikací a účelné 
rozmístění náhradních zdrojů 
napájení a dosažitelnost 
pohonných hmot. 
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(33) 

 
d) Logistická podpora obnovy integrity sítě, 
- zajišťování materiálových zdrojů pro obnovu sítě (materiál, 
technologie, energie, služby). 
 

 
Původní odst. 5 byl vypuštěn a odst. 1 nahrazen ve 
smyslu připomínek s formální úpravou dle 
legislativních pravidel v novém článku 3 odst. 1 
písm. d). 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. d) a 
odst. 5 

 
d) zajištění  náhradních dílů, 
zařízení, náhradních zdrojů a 
pohonných hmot, 
(5) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. d) zajišťují rozmístění a 
přípravu náhradních dílů a 
zařízení tak, aby umožňovaly 
rychlou obnovu důležitých 
směrů  a zařízení, mobilních 
zařízení k rychlému obnovení  
provozu elektronických 
komunikací a účelné 
rozmístění náhradních zdrojů 
napájení a dosažitelnost 
pohonných hmot. 
 

 
APVTS 
(34) 

 
d) Logistická podpora obnovy integrity sítě, 
- zajišťování materiálových zdrojů pro obnovu sítě (materiál, 
technologie, energie, služby). 

 
Viz připomínka č. 33. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. e) a 
odst. 6 

 
e) regulační opatření pro 
krizové situace. 
(6) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. e) zajišťují při 
vyhlášení krizového stavu 
podle zvláštních právních 
předpisů rychlé a bezpečné 
služby elektronických 
komunikací  pro řídící orgány  
a zasahující sbory při řízení a 
odstraňování následků 
krizových situací a to 
uživatelům zařazeným do 
mezinárodního  nebo 
národního preferenčního 
schématu a po dobu 
přechodného období do 
přednostního spojení. 
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(35) 

 
e) Regulační opatření za krizových stavů, 
- zásady vyhlašování regulačních opatření v oblasti elektronických 
komunikací, 
- základní regulační opatření v oblasti elektronických komunikací. 
 

 
Původní odst. 6 byl vypuštěn a odst. 1 nahrazen ve 
smyslu připomínek s formální úpravou dle 
legislativních pravidel v novém článku 3 odst. 1 
písm. e). 

 
čl. 3, 
odst. 1,  
písm. e) a 
odst. 6 

 
e) regulační opatření pro 
krizové situace. 
(6) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. e) zajišťují při 
vyhlášení krizového stavu 
podle zvláštních právních 
předpisů rychlé a bezpečné 
služby elektronických 
komunikací  pro řídící orgány  
a zasahující sbory při řízení a 
odstraňování následků 
krizových situací a to 
uživatelům zařazeným do 
mezinárodního  nebo 
národního preferenčního 
schématu a po dobu 
přechodného období do 
přednostního spojení. 
 

 
APVTS 
(36) 

 
e) Regulační opatření za krizových stavů, 
- zásady vyhlašování regulačních opatření v oblasti elektronických 
komunikací, 
- základní regulační opatření v oblasti elektronických komunikací. 

 
Viz připomínka č. 35. 
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Čl., odst., 
písm., 
bod 

Původní text návrhu 
Připomínkující 

subjekt (poř. číslo 
připomínky) 

Pozměňovací návrh Stanovisko ČTÚ 

 
čl. 3 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s.
(37) 

 
f) Komunikace za krizových stavů, 
- vnější a vnitřní komunikace vedená podnikatelem za krizového stavu, 
- předávání informací jako povinnost daná ustanovením §98 odst. 4) a 
§99 odst. 8 zákona, případně vyplývající ze smluvních vztahů.“ 
 

 
Akceptováno. 
Vložen nový text jako  článek 3 písm. f) s formální 
úpravou dle legislativních pravidel. 

 
čl. 3 

  
APVTS 
(38) 

 
f) Komunikace za krizových stavů, 
- vnější a vnitřní komunikace vedená podnikatelem za krizového stavu, 
- předávání informací jako povinnost daná ustanovením §98 odst. 4) a 
§99 odst. 8 zákona, případně vyplývající ze smluvních vztahů.“ 
 

 
Viz připomínka č. 37. 

 
čl. 3 

 

  
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(39) 

 
K Článku 3 (v případě akceptace navržených změn přečíslování): 
navrhujeme zařadit text: 
Článek 3 Aktivace systému přednostního poskytování služeb 
elektronických komunikací (1) Přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací zajišťované podnikatelem podle ustanovení 
§ 141 zákona o elektronických komunikacích v tzv. přechodném období, 
s využitím dostupných funkcionalit technologie sítě provozované 
podnikatelem, aktivuje Ministerstvo informatiky České republiky po 
vyhlášení krizového stavu v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě 
elektronických komunikací. (2) Aktivace systému přednostního 
poskytování služeb elektronických komunikací může být nařízena a 
provedena v případě narušení bezpečnosti a integrity sítě provozované 
podnikatelem po vyhlášení krizového stavu a v případě, že podnikatelem 
k tomuto účelu použité funkcionality sítě zajistí účinné a efektivní řešení 
konkrétně vzniklé situace v oblasti elektronických komunikací.  

 
Neakceptováno. 
Bude řešeno jiným obecně závazným právním 
předpisem. 

 
čl. 3 

 

  
APVTS 
(40) 

 
K Článku 3 (v případě akceptace navržených změn přečíslování): 
navrhujeme zařadit text: 
Článek 3 Aktivace systému přednostního poskytování služeb 
elektronických komunikací (1) Přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací zajišťované podnikatelem podle ustanovení 
§ 141 zákona o elektronických komunikacích v tzv. přechodném období, 
s využitím dostupných funkcionalit technologie sítě provozované 
podnikatelem. Podmínkou aktivace přednostního poskytování služeb je 
vyhlášení krizového stavu Ministerstvem informatiky České republiky. 
(2) Aktivace systému přednostního poskytování služeb elektronických 
komunikací může být nařízena a provedena v případě narušení 
bezpečnosti a integrity sítě provozované podnikatelem po vyhlášení 
krizového stavu a v případě, že podnikatelem k tomuto účelu použité 
funkcionality sítě zajistí účinné a efektivní řešení konkrétně vzniklé 

 
Viz připomínka č. 39. 
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situace v oblasti elektronických komunikací.  

 
čl. 3,  
odst. 3 

 
Článek 3 
(3) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. b) zajišťují při 
plánované výstavbě, provozu, 
údržbě a obnově zohlednění 
požadavků pro řešení 
krizových situací budováním 
náhradních a obchozích tras a 
řídících center pro 
přesměrování  toků 
elektronických komunikací ve 
vnitrostátním i mezinárodním 
styku. 
 

 
Ministerstvo informatiky 
(41) 

 
Článek 3 odstavec 3 obecně – v jeho struktuře (posuzováno dle náplně 
jednotlivých odstavců 2 až 6) postrádáme zásady, priority, opatření a 
harmonogram obnovy sítě pro případ narušení její integrity, ve vazbě na 
použité technické prostředky dle odstavce 5. 

 
Neakceptováno. 
OOP je pouze obecným návodem sjednocujícím 
obsahy opatření jednotlivých provozovatelů. Priority 
jednotlivých opatření musí stanovit každý 
provozovatel v souladu s platnými právními 
předpisy a stavem provozované sítě a druhem 
služeb.  

 
čl. 3, 
odst. 4 

 
(4) Technicko-organizační 
pravidla podle odstavce 1 
písm. c) zajišťují umístění 
plánovaných mezinárodních a 
jinak důležitých ústředen a 
zařízení elektronických  
komunikací   mimo centra 
možného ohrožení a vytváří 
podmínky pro  převzetí 
činnosti jinou ústřednou, 
obdobná opatření je třeba 
vytvářet  i u center řízení 
provozu elektronických 
komunikací.  

 
Ministerstvo informatiky 
(42) 

 
Článek 3 odstavec 4 – je třeba doplnit o zásady a hodnocení odolnosti 
sítě a způsoby jejího zvýšení. 

 
Částečně akceptováno. 
OOP je pouze obecným návodem sjednocujícím 
obsahy opatření jednotlivých provozovatelů. Priority 
jednotlivých opatření musí stanovit každý 
provozovatel v souladu s platnými právními 
předpisy a stavem provozované sítě a druhem 
služeb.  

 
čl. 4 

 
Zvláštní opatření 
 (1) Po dobu přechodného 
období se uplatní regulační 
opatření podle zvláštního 
právního předpisu2) pro 
přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací. 
 (2) Pro konstrukci 
aktivačních okruhů nelze 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s.
(43) 

 
K Článkům 4, 5, 6 a 7:  navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Články 4, 5, 6 a 7 byly vypuštěny. 
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použít: 
a) trvale pronajaté okruhy 
Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra, 
Ministerstva zahraničních 
věcí a Bezpečnostní 
informační služby. U 
ostatních uživatelů se použijí 
trvale pronajaté okruhy, 
jejichž využití uživatel za 
krizových situací nepožaduje, 
b) přípojná vedení telefonních 
stanic zařazených do 
přednostního spojení, včetně 
veřejných telefonních 
automatů, veřejných 
telefonních stanic a veřejných 
telefonních hovoren. 
Aktivační spojení může být 
realizováno i po skončení 
přechodného období jako 
běžný pronajatý okruh,  
na základě dohody mezi 
náročitelem (odběratelem) a 
poskytovatelem  služby 
elektronických komunikací. 
 

 
čl. 4 
 

 
Zvláštní opatření 
 (1) Po dobu přechodného 
období se uplatní regulační 
opatření podle zvláštního 
právního předpisu2) pro 
přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací. 
 (2) Pro konstrukci 
aktivačních okruhů nelze 
použít: 
a) trvale pronajaté okruhy 
Ministerstva obrany, 
Ministerstva vnitra, 
Ministerstva zahraničních 
věcí a Bezpečnostní 

 
APVTS 
(44) 

 
Články 4, 5, 6 a 7 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 43. 
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informační služby. U 
ostatních uživatelů se použijí 
trvale pronajaté okruhy, 
jejichž využití uživatel za 
krizových situací nepožaduje, 
b) přípojná vedení telefonních 
stanic zařazených do 
přednostního spojení, včetně 
veřejných telefonních 
automatů, veřejných 
telefonních stanic a veřejných 
telefonních hovoren. 
Aktivační spojení může být 
realizováno i po skončení 
přechodného období jako 
běžný pronajatý okruh,  
na základě dohody mezi 
náročitelem (odběratelem) a 
poskytovatelem  služby 
elektronických komunikací. 
 

 
čl. 5 

 
Druhy stanic a orgánů 
zařazovaných do opatření pro 
přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací za 
krizových stavů 
(1) Zařazování stanic 
uživatelů do přednostního 
poskytování služeb 
elektronických komunikací za 
krizových stavů se řídí 
zvláštním právním 
předpisem2). 
(2)  Po dobu vyhlášení 
krizového stavu musí být 
trvale a přednostně zajištěn v 
souladu s § 33 a § 42 zákona 
bezplatný přístup k číslům 
tísňových volání a veřejným 
telefonním automatům. 
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s.
(45) 

 
K Článkům 4, 5, 6 a 7 navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 5  byl vypuštěn. 
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čl. 5 

 
Druhy stanic a orgánů 
zařazovaných do opatření pro 
přednostní poskytování služeb 
elektronických komunikací za 
krizových stavů 
(1) Zařazování stanic 
uživatelů do přednostního 
poskytování služeb 
elektronických komunikací za 
krizových stavů se řídí 
zvláštním právním 
předpisem2). 
(2)  Po dobu vyhlášení 
krizového stavu musí být 
trvale a přednostně zajištěn v 
souladu s § 33 a § 42 zákona  
 
 
bezplatný přístup k číslům 
tísňových volání a veřejným 
telefonním automatům. 
 

 
APVTS 
(46) 

 
Články 4, 5, 6 a 7 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 45. 

 
čl. 6 

 
Podmínky pro vyhlašování 
regulačních opatření v 
elektronických komunikacích  
za krizových stavů 
(1) Zavedení regulačních 
opatření pro zabezpečení 
komunikačního provozu v  
období krizových stavů 
vyhlašuje vláda v souladu se 
zvláštními právními předpisy. 
Pouze v případě, kdy hrozí 
bezprostřední nebezpečí 
zničení nebo vážného 
poškození  zařízení a sítí 
elektronických komunikací, 
realizují se nezbytná opatření 
v souladu s právními předpisy 
na základě rozhodnutí 
Ministerstva informatiky, 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s.
(47) 

 
K Článkům 4, 5, 6 a 7: navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 6 byl vypuštěn. 
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Úřadu3) nebo  statutárního 
orgánu provozovatele dotčené  
sítě. 
(2) O ukončení realizace 
regulačních opatření 
rozhoduje orgán, který je 
vyhlásil. 
  

 
čl. 6 

Podmínky pro vyhlašování 
regulačních opatření v 
elektronických komunikacích  
za krizových stavů 
(1) Zavedení regulačních 
opatření pro zabezpečení 
komunikačního provozu v  
období krizových stavů 
vyhlašuje vláda v souladu se 
zvláštními právními předpisy. 
Pouze v případě, kdy hrozí 
bezprostřední nebezpečí 
zničení nebo vážného 
poškození  zařízení a sítí 
elektronických komunikací, 
realizují se nezbytná opatření 
v souladu s právními předpisy 
na základě rozhodnutí 
Ministerstva informatiky, 
Úřadu3) nebo  statutárního 
orgánu provozovatele dotčené  
sítě. 
(2) O ukončení realizace 
regulačních opatření 
rozhoduje orgán, který je 
vyhlásil. 
 

 
APVTS 
(48) 

 
Články 4, 5, 6 a 7 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 47. 

 
čl. 6 

Podmínky pro vyhlašování 
regulačních opatření v 
elektronických komunikacích  
za krizových stavů 
(1) Zavedení regulačních 
opatření pro zabezpečení 
komunikačního provozu v  
období krizových stavů 

 
Ministerstvo informatiky 
(49) 

 
Článek 6 – navrhujeme doplnit odstavec s textem. „Každý operátor 
zajišťující veřejnou telefonní síť a poskytující veřejně dostupnou 
telefonní službu oznámí Úřadu do 3 měsíců od nabytí účinnosti tohoto 
opatření obecné povahy technickou způsobilost své sítě pro přednostní 
poskytování služeb elektronických komunikací podle článku 2 odstavce 
c.   
 Článek 6 – v článku jsou uváděny podmínky pro aktivování regulačních 

 
Neakceptováno. 
Jde nad rámec ZEK. 
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vyhlašuje vláda v souladu se 
zvláštními právními předpisy. 
Pouze v případě, kdy hrozí 
bezprostřední nebezpečí 
zničení nebo vážného 
poškození  zařízení a sítí 
elektronických komunikací, 
realizují se nezbytná opatření 
v souladu s právními předpisy 
na základě rozhodnutí 
Ministerstva informatiky, 
Úřadu3) nebo  statutárního 
orgánu provozovatele dotčené  
sítě. 
(2)  O ukončení realizace 
regulačních opatření 
rozhoduje orgán, který je 
vyhlásil. 
 

opatření podle § 99 zákona, znění však nepostihuje odlišná pravidla, 
která by měla platit pro přechodné období podle § 141, která zákon 
nezmiňuje.                                                     

 
čl. 7 

 
Nárokování a úhrada 
(1) Zařazení do databáze, 
vedení databáze uživatelů 
zařazených do přednostního 
spojení nebo národního nebo 
mezinárodního preferenčního 
schématu a seznam 
oprávněných orgánů 
uplatňujících zařazení do 
těchto databází, stejně jako 
otázky úhrady, řeší zvláštní 
právní předpis2,4).  
(2) Pokud obecně platný 
cenový předpis nestanoví 
jinak, zajišťování aktivačních 
okruhů se účtuje paušální 
cenou na základě uzavřených 
dohod o smluvních cenách. 
 

 
ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(50) 

 
K Článkům 4, 5, 6 a 7: navrhujeme vypustit. 

 
Akceptováno. 
Článek 7  byl vypuštěn. 

 
čl. 7 

 
Nárokování a úhrada 
(1) Zařazení do databáze, 
vedení databáze uživatelů 

 
APVTS 
(51) 

 
Články 4, 5, 6 a 7 navrhujeme zrušit. 

 
Viz připomínka č. 50. 
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zařazených do přednostního 
spojení nebo národního nebo 
mezinárodního preferenčního 
schématu a seznam 
oprávněných orgánů 
uplatňujících zařazení do 
těchto databází, stejně jako 
otázky úhrady, řeší zvláštní 
právní předpis2,4).  
(2) Pokud obecně platný 
cenový předpis nestanoví 
jinak, zajišťování aktivačních 
okruhů se účtuje paušální 
cenou na základě uzavřených 
dohod o smluvních cenách. 
 

 
čl. 7, 
odst. 1 

 
 (1) Zařazení do databáze, 
vedení databáze uživatelů 
zařazených do přednostního 
spojení nebo národního nebo 
mezinárodního preferenčního 
schématu a seznam 
oprávněných orgánů 
uplatňujících zařazení do 
těchto databází, stejně jako 
otázky úhrady, řeší zvláštní 
právní předpis2,4).  
 

 
Ministerstvo informatiky 
(52) 

 
 Článek 7 odstavec 1 – znění je třeba uvést do souladu se zákonem 
(doplnit za slova „databáze slova „zařazených subjektů“).  
 
 

 
Neakceptováno. 
Podle § 99 odst. 9 a 11 ZEK bude řešeno jiným 
obecně závazným právním předpisem. Článek 7 byl 
vypuštěn. 

 


