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Český telekomunikační úřad 
Sokolovská 219, Praha 9 
poštovní přihrádka 02 
225 02 Praha 025 

dne / date 7. října 2013 

věc/ re 
 
Připomínky společnosti T‐Mobile k návrhu Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení 
konzultací na diskusním místě 

Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

NÁZEV NÁVRHU ROZHODNUTÍ KE KONZULTACI:  Návrh Pravidla Českého telekomunikačního 
úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
ze dne 25. 9. 2013 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÝCH SUBJEKTŮ: T-Mobile Czech Republic a.s. 
Tomíčkova 2144/1 
149 00 Praha 4 

IČ  649 49 681  

Kontaktní osoba: Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: níže uvedené připomínky neobsahují obchodní 
tajemství a důvěrné informace 

Jméno, příjmení, funkce oprávněných osob: Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
mobil: 603 402 184 
e-mail: libor.seda@t-mobile.cz 
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ÚVOD 

Společnost T‐Mobile Czech Republic a.s. (dále také jen „T‐Mobile“) vítá možnost uplatnit své 
připomínky a komentáře k návrhu Pravidla Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací 
na diskusním místě (dále také jen „Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU 

I. 1 Článek 9 

Z textu článku 3 vyplývá, že Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) nebude vypořádávat 
připomínky označené jako důvěrné nebo jako obchodní tajemství. Společnost T-Mobile s tímto 
ustanovením souhlasí, pokud jde o zveřejnění vypořádání připomínek dle článku 9, odst. 5 Návrhu. 
Nicméně i připomínky důvěrné, či obsahující obchodní tajemství by měly být vypořádány. Takovéto 
vypořádání by mělo být poskytnuto pouze společnosti, která dotčené připomínky označila za 
důvěrné, nebo obsahující obchodní tajemství. V opačném případě by nebylo zřejmé, zda a jak se 
s připomínkami Úřad vypořádal. 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme změnu textace článků 3 a 4. Článek 9, odst. 3 a 4 pak budou 
znít: 

„(3) Připomínky, které nebyly uveřejněny z důvodu podle čl. 8 odst. 2, se vypořádávají samostatně. 
Úřad jejich vypořádání nezveřejňuje na diskusním místě ani na elektronické úřední desce, ale odešle 
jejich vypořádání dotčenému subjektu v elektronické podobě na elektronickou adresu uvedenou ve 
formuláři nebo prostřednictvím datové schránky do 1 měsíce od uplynutí lhůty pro uplatnění 
připomínek. 

(4) Stanoviska a názory uplatněné dotčenými subjekty k návrhu opatření se nevypořádávají, Úřad 
k nim však přihlédne v konečném znění opatření.“ 

I. 2 Příloha – Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

Na základě důvodů uvedených k předchozí připomínce navrhujeme upravit i textaci Formuláře pro 
uplatnění připomínek, stanovisek a názorů v části důvěrnost poskytnutých informací. Konkrétně se 
jedná o čtvrtý odstavec: „Připomínky, které nebudou uveřejněny na diskusním místě, se podle čl. 9 
odst. 3 Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací na diskusním místě 
nevypořádávají.“. Tento odstavec navrhujeme vypustit.  
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ 

Neuplatňujeme. 

S pozdravem, 

Ing. Libor Šeda 
Senior specialista regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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