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BB..  IInnffoorrmmaattiivvnnÌÌ  ËË··sstt

2. SdÏlenÌ o zmÏnÏ lh˘t ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ na poskytovatele zvl·ötnÌch cen v r·mci univerz·l-
nÌ sluûby, a o opravÏ textu Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ

»esk˝ telekomunikaËnÌ ˙¯ad (d·le jen Ñ⁄¯adì) sdÏluje v souladu s bodem 3, poslednÌ vÏta
Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na poskytovatele ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby, kter˝m bude uloûena
povinnost umoûnit osob·m se zvl·ötnÌmi soci·lnÌmi pot¯ebami v souladu s ß 44 a 45 Z·kona v˝bÏr cen
nebo cenov˝ch pl·n˘, kterÈ se liöÌ od cenov˝ch pl·n˘ poskytovan˝ch za norm·lnÌch obchodnÌch podmÌ-
nek tak, aby tyto osoby mÏly p¯Ìstup a mohly vyuûÌvat dÌlËÌ sluûby a ve¯ejnÏ dostupnou telefonnÌ sluûbu,
zve¯ejnÏnÈho v Ë·stce 1/2008 TelekomunikaËnÌho vÏstnÌku (d·le jen ÑVyhl·öenÌì), zmÏnu lh˘t ve v˝bÏro-
vÈm ¯ÌzenÌ takto:

1. termÌn podle bodu 3 pÌsm. d) a bodu 5 Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ pro p¯edloûenÌ p¯ihl·öek do
v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ je novÏ stanoven na 20. pracovnÌ den ode dne uve¯ejnÏnÌ na¯ÌzenÌ vl·dy
o podmÌnk·ch poskytov·nÌ zvl·ötnÌch cen ve¯ejnÏ dostupnÈ telefonnÌ sluûby ve SbÌrce z·kon˘.

2. termÌn podle bodu 3 pÌsm. e) Vyhl·öenÌ pro ozn·menÌ v˝sledku v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ je novÏ sta-
noven na 1 mÏsÌc po dni p¯edloûenÌ p¯ihl·öek do v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ.

Vzhledem k tomu, ûe dosud nebylo vyd·no na¯ÌzenÌ vl·dy,  kter˝m se prov·dÌ ß 38  odst. 8 a ß 43
odst. 5 z·kona o elektronick˝ch komunikacÌch, ve znÏnÌ z·kona Ë. 310/2006 Sb. a z·kona Ë. 261/2007 Sb.,
rozhodl ⁄¯ad o zmÏn·ch lh˘t podle bodu 3 Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ. ⁄¯ad byl p¯i zmÏnÏ uveden˝ch
termÌn˘ veden snahou postupovat transparentnÏ a maxim·lnÏ zajistit pr·vnÌ jistotu ˙ËastnÌk˘ v˝bÏrovÈho
¯ÌzenÌ.

⁄¯ad d·le sdÏluje, ûe ve zve¯ejnÏnÈm textu Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ uve¯ejnÏnÈho v Telekomu-
nikaËnÌm vÏstnÌku Ë·stce 1/2008 doölo k pÌsa¯sk˝m chyb·m, kterÈ se t˝kaly:

a) Ë·sti II. bod 6 pÌsm. f),
b) Ë·sti III. bod 8 pÌsm. f),
c) Ë·sti III. bod 8 pÌsm. g).

⁄¯ad proto provedl opravu pÌsa¯sk˝ch chyb v tÏchto Ë·stech textu Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ
a v souvislosti s v˝öe uvedenou zmÏnou termÌn˘ ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ zve¯ejnil na sv˝ch internetov˝ch
str·nk·ch informativnÌ ˙plnÈ znÏnÌ upravenÈho textu Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ. ⁄¯ad upozorÚuje, ûe
zve¯ejnÏn· upraven· verze Vyhl·öenÌ v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ m· v˝hradnÏ informativnÌ charakter.

»T⁄ Ëj. 91 098/2007-610/IV.vy¯.
odbor regulace

sÌtÌ a sluûeb elektronick˝ch komunikacÌ
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1. Rozsah dokumentu  

1.1 Ceny za poskytnutí služeb pronájmu okruhů uvedené v této Příloze stanovuje 
společnost Telefónica O2 v souladu s rozhodnutím o ceně č. CEN/13/11.2006-73 
z pohledu nákladové orientovanosti, tj. zahrnují efektivně a účelově vynaložené 
náklady a přiměřený zisk a zajišťují návratnost investic v přiměřeném časovém období,  
zohledňují příslušná rizika a jsou hrazeny Poskytovatelem v souladu s níže popsanými 
podmínkami  

1.2 Postup vyúčtování a placení za poskytnuté služby je uveden v Příloze 8 – Účtování a 
placení. 

1.3 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. 

2. Ceny za poskytování koncových úsek ů pronajatých 
okruh ů  

2.1 Ceny uplatňované jednorázově  
Zřízení koncového úseku pronajatého okruhu 21 000,-  Kč 

Zřízení strukturovaného přístupu 2048kbit/s (E1) 10 000,- Kč 

Změna rozhraní, přeložení nebo přemístění koncového bodu, 
změna přenosové rychlosti  

  6 000,- Kč 

Přeložení ukončení n x 64 kbit/s do jiné str. E1*   2 000,- Kč 

Přeložení ukončení n x 64 kbit/s v rámci stejné  str. E1**            0,- Kč 

* Možné pouze v případě, kdy má Poskytovatel v jedné kolokaci zřízeno více fyzických 
strukturovaných přístupů. 
**Pouze předefinování čísel timeslotů. 
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2.2 Ceny uplatňované měsíčně 
 

• Měsíční poskytování strukturovaného přístupu 2048kbit/s (E1), tzn. předávací 
rozhraní pro rychlosti do 1536kbit/s včetně je zdarma. 

• Měsíční poskytování koncového úseků pronajatého úseku se liší dle přenosové 
rychlosti a dle zóny ukončení u koncového uživatele v rámci jednoho kraje. 

 

Přístupová rychlost 
v kbit/s 

Zóna A Zóna B Zóna C 

64 4 000 4 400 5 200 
128 5 600 6 200 7 500 
192 6 500 7 100 8 600 
256 7 100 7 700 9 200 
320 7 400 8 100 9 700 
384 7 800 8 600 10 800 
512 9 100 10 500 13 300 
768 11 000 12 100 17 700 

1024 11 600 13 700 20 300 
1536 11 900 16 900 23 200 
2048 12 200 19 300 26 500 

 
• Účtovací zóny  

o Zóna A – ukončení ve stejném krajském městě, kde je poskytována návazná 
služba kolokace.  

o Zóna B – ukončení v okresních městech daného kraje 
o Zóna C – ukončení v ostatních lokalitách daného kraje 

 
• Kompletní seznam obcí, které patří do konkrétního kraje a rozdělení do jednotlivých 

zón bude přístupný na internetových stránkách www.wholesale.cz v zabezpečené 
partnerské zóně. Přístupové heslo bude Poskytovateli předáno po podpisu Smlouvy o 
ochraně obchodního tajemství. 

 
• Příklad rozdělení a účtování v jednotlivých zónách. 

- Kolokace v lokalitě Karlovy Vary, Jugoslávská 1706/3, tzn. pokrytí pro karlovarský 
kraj 

- Lokalita účastníka koncového úseku pronajatého okruhu má adresu patřící pod 
město Karlovy Vary. Tento okruh patří v účtování do zóny A. 

- Lokalita účastníka koncového úseku pronajatého okruhu má adresu patřící pod 
okresní město v Karlovarském kraji, např. město Cheb. Tento okruh patří 
v účtování do zóny B. 

- Lokalita účastníka koncového úseku pronajatého okruhu má adresu patřící pod 
ostatní města nebo obce v Karlovarském kraji, např. obec Aš. Tento okruh patří 
v účtování do zóny C. 

 
 


