
 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 
 
 
 
NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  
 
Rozhodnutí č. REM/6/XX.2015-Y 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a příjmení:   O2 Czech Republic a.s. 
 
IČO (bylo-li přiděleno): 601 93 336 
 
 
Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
 
Jana Hays, tel. 271 463 771,  jana.hays@o2.cz 
 
 
 
DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

 Český telekomunikační úřad bude považovat zde poskytnuté informace za důvěrné, 
pouze pokud je dotčený subjekt označí jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. 

 Český telekomunikační úřad si vyhrazuje právo použít poskytnuté údaje, s výjimkou 
údajů označených jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství, a tyto údaje též uveřejnit 
podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě. 

Pokud dotčený subjekt označí připomínku, popřípadě její část, za důvěrnou nebo jako 
obchodní tajemství, pak taková připomínka nebude uveřejněna na diskusním místě. 
Obdobně se postupuje i v případě stanovisek a názorů. 

Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle části 9 odst. 3 
Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají. 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU 
OPATŘENÍ 
 

1) Ř. 63: V čl. II. bodě 3 Úřad stanovuje lhůtu 90 dní pro umožnění přístupu v 
lokalitách REN od projevení závazného zájmu jiného podnikatele. V případě 
zřizování nové kolokace by taková lhůta byla nesplnitelná. I v případě, že žadatel 
o přístup již má v daném bodě kolokaci, O2 tuto dobu nestihne vybavit daný bod 
přístupu novými zařízeními (síťovými kartami a routery) pro umožnění přístupu 
s ohledem na dodavatelské termíny. Žádáme proto, aby Úřad stanovil lhůtu pro 
umožnění takového přístupu na alespoň 120 dní a následně příslušným 
způsobem upravil i odůvodnění (ř. 136), kde je uvedena lhůta pouze 60 dní.  

 
2) Ř. 140: V odůvodnění Úřad uvádí, že v rámci povinnosti umožnit přístup ke 

koncovým úsekům pronajatých okruhů mohou jiní podnikatelé využít přístup k 
přiřazeným prostředkům, čímž má na mysli kabelovody, chráničky a nenasvícená 
vlákna pro realizaci páteřního propojení (backhaul). Upozorňujeme Úřad na to, že 
předání služby na trhu č. 6 je podmíněno existencí kolokace v předávacím bodě. 
Tím je právě kolokace nejbližším síťovým bodem jiného operátora, tudíž nedává 
smysl využívat nabídky na přístup k pasivní infrastruktuře. Žádáme proto Úřad o 
vypuštění odstavce v odůvodnění návrhu rozhodnutí. 
 

3) Ř. 217 - 218: V odůvodnění žádáme vyjmout slova „a tedy i k faktickému začátku 
poskytování služeb“, aby bylo i z odůvodnění zřejmé, že lhůta uvedená v části II. 
bodě 3 výroku se vztahuje pouze na vybudování daného bodu přístupu. Faktický 
začátek poskytování služeb určuje pouze a jedině žadatel o přístup.  
 

II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

(Český telekomunikační úřad k uplatněným stanoviskům a názorům přihlédne při 
konečném znění opatření, avšak nevypořádává je.) 

Neuplatňujeme. 

 

 

Datum: 4.5.2015 


