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N Á V R H  

 
 

VYHLÁŠKA 
ze dne ……….. 2005, 

kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném 
místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní 

službě a podmínky přístupu k internetu při připojení k veřejné telefonní síti 
 

 
 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona  č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“) k provedení § 40 odst. 7 zákona: 
 
 

§ 1 
Charakteristiky přiměřeného požadavku na připojení k veřejné telefonní síti a na 

přístup k veřejné telefonní službě 
 

(1) Pro připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a přístup v pevném místě 
k veřejně dostupné telefonní službě poskytovatel univerzální služby zřizuje a provozuje 
účastníkovi veřejně dostupné telefonní služby koncový bod, umístěný v místě trvalého nebo 
přechodného pobytu účastníka. Přiměřeným požadavkem pro přístup není koncový bod 
digitální sítě integrovaných služeb (ISDN). 

(2) Účastnická telefonní přípojka  veřejně dostupné telefonní služby musí umožnit 
uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní volání v kmitočtovém rozsahu 300 – 3400 Hz, 
faksimilní komunikaci zařízení ve skupině G3 (případně G4 v úpravě G3) a přenos dat 
rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup k internetu. 

(3) Dobu, za kterou je zřízeno připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti stanoví 
prováděcí předpis1).  

 
 

§ 2 
Podmínky přístupu k internetu 

 
(1) Minimální přenosová rychlost přenosu dat pro přístup k internetu, poskytovaného 

koncovým uživatelům připojeným v pevném místě k veřejné telefonní síti poskytovatelem 
univerzální služby,  je 9,6 kbit/s. 

(2) Průměrná přenosová rychlost přenosu dat pro přístup k internetu, poskytovaného 
koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě poskytovatelem univerzální služby v koncovém 
bodu veřejné telefonní sítě, je minimálně 28,8 kbit/s, v případě vybavení účastnické telefonní 
přípojky pro přístup k internetu přenosovou rychlostí 56 kbit/s.  
                                                           
1) Vyhláška č. .../2005 Sb., kterou se stanoví parametry kvality univerzální služby a jejich mezní hodnoty. 
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(3) Koncovým uživatelům připojeným v pevném místě k veřejné telefonní síti 
poskytovatelem univerzální služby s přístupem k internetu musí být z jejich koncového 
zařízení umožněn přístup k testovacímu zařízení poskytovatele univerzální služby pro měření 
přenosové rychlosti připojení k síti internet a ověření skutečné přenosové rychlosti spojení 
s minimální dobou měření 5 minut. 

(4) Podmínky přístupu k internetu pro každý program služby nabízený poskytovatelem 
přístupu v rámci univerzální služby musí obsahovat kromě jiného i údaj o zaručené minimální 
přenosové rychlosti. 

 
 

§ 3 
Účinnost 

 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. 

 
 
 
 

Ministr: 
 
 


