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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/7/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/7/07.2005-
12, kterým se stanoví rozsah, forma a způsob uveřejňování informací týkajících se přístupu k síti nebo propojení sítí 
elektronických komunikací, jakož i náležitosti, rozsah a forma referenční nabídky přístupu nebo propojení, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

I.1. Článek 1, Bod 4 

Společnost T-Mobile v Článku 1, bodě 4 Návrhu navrhuje změnit textaci nově vkládaného písm. i). Současný text 
bodu i) by mohl vést k situaci, kdy Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) bude moci zkontrolovat např. pouze 
celkovou dobu procesu objednání služby, ale ne již doby jednotlivých částí procesu. V takovém případě by ČTÚ 
nemohlo zjistit, ve které části procesu došlo k případnému porušení povinnosti nediskriminace či případně odlišit 
části procesu, jejichž ovlivnění je v moci určeného operátora a které jsou např. závislé plně na aktivitě zákazníka. 

Vložené písm. i) v Článku 1, Bodě 4 tedy bude znít:  

 „i) kontrolní mechanismy, na kterých je možné transparentně ověřit a porovnat procesy, včetně jejich specifických 
částí, a lhůty pro objednání a dodávku služeb s ohledem na uloženou povinnost nediskriminace,“ 

I.2. Článek 1, Bod 4 

Společnost T-Mobile navrhuje v Článku 1, Bodě 4 na konci písm. i) nahradit tečku čárkou a vložit další písm. j), které 
bude znít:  

 „j) minimální nabízenou a minimální zaručenou úroveň kvality poskytované služby.“ 

Důvodem je znění § 63 odst. 1 písm. c) bodu 3 v návrhu novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který je v současné době projednáván Parlamentem České republiky, 
a který transponuje příslušná ustanovení směrnice č. 2002/22/ES, o univerzální službě. V tomto bodě novely je 
navrženo, aby v popisu nabízené služby byla vždy uvedena minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality 
poskytované služby. Touto změnou bude dosaženo, že zákazník bude mít garanci poskytované služby. Aby bylo 
tohoto stavu dosaženo na maloobchodním trhu, je nutné zavést takovouto podmínku i na trhu velkoobchodním. Bez 
této záruky na velkoobchodní úrovni nebudou poskytovatelé, kteří poskytují maloobchodní služby na základě 
velkoobchodní nabídky jiného operátora, schopni tuto povinnost splnit. Důvodem, proč tuto změnu OOP navrhujeme 
již nyní, tedy před platností a účinností novely zákona, je skutečnost, že pro implementaci takovéto povinnosti bude 
potřeba doba delší než předpokládaná legisvakance novely zákona.  
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II. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ  

Neuplatňujeme. 

S pozdravem, 

(podepsáno elektronicky) 
Ing. Richard Stonavský, MBA 
Senior manažer regulace 
T-Mobile Czech Republic a.s. 
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