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Úvod 

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) vítá možnost uplatnit své připomínky 

a komentáře k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické 

a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi 

podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel. 

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Společnost T-Mobile se zcela ztotožňuje s připomínkami Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále jen 

„APMS“), jejímž je členem. Vhledem ke skutečnosti, že některé údaje týkající se detailního popisu procesu 

změn interních systémů včetně dat implementace jsou důvěrné informace společnosti T-Mobile, nebylo možné 

je přiložit jako přílohu k připomínkám APMS. Z tohoto důvodu přikládáme tyto informace jako přílohu k těmto 

připomínkám. 

II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

Samostatně neuplatňujeme. 

III. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ  

Samostatně neuplatňujeme.  

S pozdravem, 

(podepsáno elektronicky) 

Ing. Libor Šeda 

Specialista regulace 

T-Mobile Czech Republic a.s. 
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