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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.2010-Y, kterým se mění opatření obecné povahy 
č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti 
telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel, ve znění 
pozdějších změn (dále jen „Návrh“). 

I. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM/USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

I.1. Článek 7, písm. b) 

V písmenech a) až c) tohoto článku jsou uvedeny případy, kdy nelze technicky realizovat přenositelnost čísel 
mezi pevnými operátory. Společnost T-Mobile nesouhlasí s částí výjimky uvedené pod písm. b), která se týká 
individuálních čísel z vícenásobných telefonních čísel (MSN). Díky této výjimce jsou operátoři nuceni přenášet 
všechna individuální čísla z vícenásobných telefonních čísel, aniž jsou všechna tato čísla zákazníky využívána. 
Přitom zákazník o existenci individuálních čísel, která nevyužívá, v naprosté většině případů vůbec neví. Aby 
mohl zákazník přejít k jinému operátorovi, musí si u původního operátora zjistit všechna individuální čísla, která 
jsou k ISDN lince přiřazena, jinak není možné celou linku přenést k jinému operátorovi.  

Aby nedocházelo k situaci, kdy jsou zákazníkovi přenášena čísla, která nepoužívá a ani v budoucnu používat 
nechce, navrhuje společnost T-Mobile vypustit první část písm. b), týkající se individuálních čísel 
z vícenásobných telefonních čísel (MSN). Článek 7 písm. b) pak bude znít: 

„b) individuálních čísel a podbloků DDI,“ 

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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