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Formulá ř pro uplatn ění připomínek, stanovisek a názor ů 
 
 
NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI: 
Návrh všeobecného oprávnění č. VO-S/1/XX.2012-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9, 
kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací, ve znění všeobecného oprávnění č. 
VO-S/1/07.2007-11 (dále také jen „návrh“) 
 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 
 
Obchodní firma / název / jméno a p říjmení:  
Telefónica Czech Republic, a.s. 
 
IČ (bylo-li p řiděleno): 
60193336 
 
Kontaktní osoba (v č. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 
Ing. Martin Čechák, +420 720 759 400, martin.cechak@o2.com 
 
 
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. 
 
Datum: 9.1.2012 
 
 
 
 
Jméno, příjmení, funkce oprávněné osoby: 
Ing. Martin Čechák, Manažer regulace 
 
 
 
Podpis oprávněné osoby *)    (podepsáno elektronicky) 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

*) V případě zaslání tohoto formuláře elektronickou poštou nutno podepsat příslušnou datovou zprávu zaručeným elektronickým 

podpisem 
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I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
 
 
I.1  K článkům 1 a 2 návrhu  
 
Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále také jen „TCR“) navrhuje ponechat všeobecné oprávnění č. VO-
S/1/07.2005-9 ve stávajícím znění, tj. nepřidávat do jeho článku 2 nový odstavec 2 ve znění uvedeném v článku 1 
návrhu. 
 
Odůvodnění návrhu: 
TCR je toho názoru, že Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) návrhem překračuje své zmocnění dané mu 
zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoEK“). Ustanovení návrhu jsou dále dle 
názoru TCR formulována natolik neurčitě, že představují porušení principu právní jistoty. 
 
Podrobnější odůvodnění těchto připomínek TCR k návrhu je uvedeno níže: 
 
 
I.1.1  K překročení zmocn ění danému ZoEK  
 
Úřad v návrhu uvádí, že ke změně všeobecné oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9 přistupuje s tím, že tímto návrhem 
hodlá, v  souladu s § 10 odst. 1 písm. f) ZoEK, stanovit konkrétní podmínky potřebné pro ochranu spotřebitelů. 
Z ustanovení článků 1 a 2 ovšem vyplývá, že podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací 
upravované návrhem se netýkají spotřebitelů, ale koncových uživatelů, tedy širší skupiny zákazníků využívajících 
služby elektronických komunikací, než jsou spotřebitelé1. Úřad tak návrhem překračuje své zmocnění k vydání 
všeobecného oprávnění, které mu dává ZoEK.  
 
 
I.1.2  K neur čitosti ustanovení návrhu  
 
Z ustanovení § 10 ZoEK vyplývá, že účelem všeobecného oprávnění vydávaného k provedení § 9 ZoEK je 
stanovení konkrétních podmínek (v tomto případě pro poskytování služeb elektronických komunikací). V souladu 
s tímto účelem zcela jistě nejsou ustanovení návrhu, která jsou postavena na takto neurčitých a nikde 
nedefinovaných pojmech, jakými jsou např. identifikátor2 či vytváření (identifikátoru). Je tak evidentní, že 
potenciální nositelé povinností stanovených v návrhu nejsou za těchto okolností schopni předvídat, na které 
oblasti jejich podnikatelské činnosti mají tyto nové podmínky/povinnosti dopad. Takováto neurčitost ustanovení 
právního předpisu (zvláště pak právního předpisu, jehož účelem je stanovení konkrétních podmínek) je zjevným 
porušením principu právní jistoty. 
 
 
II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU ROZHODNUTÍ: 
(Český telekomunika ční úřad k uplatn ěným stanovisk ům a názor ům přihlédne p ři kone čném 
znění opat ření, avšak nevypo řádává je)  
 
Neuplatňujeme. 

                                                        
1 Viz definice koncového uživatele a spotřebitele v § 2 písm. c) resp. d) ZoEK 
2 Pojem identifikátor může být vykládán řadou způsobů a může tak v sobě potenciálně zahrnovat neurčitou množinu 

kódů/hesel/potvrzovacích zpráv atp. 
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