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Cj. 110989/2008-610
Ceský telekomunikacní úrad (dále jen "Úrad") jako príslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písmo b) zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmene nekterých souvisejících zákonu (zákon o elektronických komunikacích), ve znení
pozdejších predpisu (dále jen "Zákon"), na základe výsledku verejné konzultace uskutecnené
podle § 130 Zákona, rozhodnutí Rady Úradu podle § 107 odst. 8 písmo b) bod 2
a k provedení § 70 odst. 3 Zákona vydává

opatrení obecné povahy c. OOP/11/12.2008-19,
kterým se mení opatrení obecné povahy c. OOP/11/1 0.2005-42,
kterým se stanoví technické a organizacní podmínky pro realizaci volby
a predvolby operátora a zásady pro úctování ceny mezi podnikateli
v souvislosti s volbou a predvolbou operátora,
ve znení opatrení obecné povahy C. OOP/11/06.2007-9.

Clánek 1
Opatrení obecné povahy c. OOP/11/10.2005-42,
kterým se stanoví technické
a organizacní podmínky pro realizaci volby a predvolby operátora a zásady pro úctování
ceny mezi podnikateli v souvislosti s volbou a predvolbou operátora, ve znení opatrení
obecné povahy c. OOP/11106.2007-9, se mení takto:

Clánek 9 vcetne nadpisu a poznámky pod carou c. 5 zní:
"Clánek 9
Vymezení císel a kódu
Císla a kódy pro adresaci služeb podnikatelu poskytujících verejne dostupnou
telefonní službu jsou tvorena a využívána v souladu se zvláštním právním predpisem5).
Z techto císel a kódu nejsou predmetem služby volba a predvolba operátora podle § 70
Zákona zkrácená telefonní císla pro prístup ke službám s kódem SAC = 11 až SAC = 19,
císla s prístupovými kódy k síti elektronických komunikací 600 a 700, císla s prístupovými
kódy ke službám elektronických komunikací 800, 800 00, 820 až 829, císla se smerovacími
kódy 701, 970 a 977 a císla s prístupovými kódy k neverejným telefonním sítím a
neverejným komunikacním sítím 980, 983, 9890 až 9899.

5) Vyhláška c. 117/2007 Sb., o císlovacích
vyhlášky c. 231/2008 Sb. u.
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Clánek 2
Úcinnost
Toto opatrení nabývá
v Telekomunikacním vestníku.
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Oduvodnení
Úrad vydává opatrení obecné povahy C.OOP/11/12.2008-19,
kterým se men!
opatrení obecné povahy c. OOP/11/10.2005-42, kterým se stanoví technické a organizacní
podmínky pro realizaci volby a predvolby operátora a zásady pro úctování ceny mezi
podnikateli v souvislosti s volbou a predvolbou operátora, ve znení opatrení obecné povahy
c. OOP/11/06.2007-9 (dále jen "zmena opatrení").
Zmena opatrení je vyvolána vydáním vyhlášky Ministerstva prumyslu a obchodu
c.231/2008 Sb., kterou se mení vyhláška C. 117/2007 Sb., o císlovacích plánech sítí a
služeb elektronických komunikací (dále jen "Vyhláška").
K clánku 1 výroku:
V návaznosti na zmenu Vyhlášky, která stanovila císelný rozsah 9890 až 9899 pro
prístup k virtuální neverejné komunikacní síti (VPN), doplnuje se do cI. 9 opatrení císelný
rozsah 9890 až 9899 jako rozsah, který není predmetem služby volba a predvolba operátora
podle § 70 Zákona. Toto je v souladu s dosud uplatnovaným principem vyloucení císel
urcených pro prístup k virtuálním sítím ze služby volba a predvolba operátora.

K clánku 2 výroku:
Úcinnost opatrení je stanovena v souladu s

§ 124 odst.

2 Zákona.

***
Úrad v rámci prípravy návrhu zmeny opatrení vyzval dotcené subjekty k uplatnení
návrhu na provedení zmen a úprav opatrení, které by respektovaly dosavadní praxi jeho
uplatnení.
K projednání uplatnených
uskutecnilo dne 8. zárí. 2008.
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Ze strany operátoru byly predloženy návrhy na zarazení volání na služby ocíslované
zkrácenými císly (SAC = 12 a 14, resp. 118X) pod režim CS/CPS, stanovení
povinnosti
umožnit využití služeb CS/CPS i pro volání z neverejných sítí a proces reklamace služeb
CS/CPS mezi operátory.
Volání na služby se zkrácenými císly (se SAC 12,14 a 118X) vyžadují zajištení
specifických požadavku uživatelu techto císel na smerování s využitím sítových smerovacích
císel (NRN). Podle zjištení Úradu však soucasné technické rešení podpory služeb CS/CPS
v síti poskytovatele prístupu bez provedení zásadních úprav takové rozšírení volitelných
císel neumožnuje. Vynaložení financních prostredku na potrebné úpravy však Úrad
nepovažuje za primerené, a proto tyto typy císel nezaradil mezi císla volitelná.
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