
 

 1/2 

Návrh pro veřejnou konzultaci 1 

Praha x. yy 2021 2 
Čj. ČTÚ-46 380/2021-610 3 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle 4 
§ 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 5 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), 6 
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků 7 
veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, a rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 8 
odst. 9 písm. b) zákona vydává  9 

opatření obecné povahy č. OOP/14/XX.2021-Y, 10 
 kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví 11 

parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických 12 
komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění informací 13 
o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, 14 

a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, 15 
a postupy pro vyhodnocování kvality 16 

Článek 1 17 

Opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality 18 
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, 19 
obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, 20 
za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup 21 
i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality, se zrušuje. 22 

Článek 2 23 

Účinnost 24 

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 25 

Odůvodnění 26 

Úřad vydává toto opatření obecné povahy, kterým se zrušuje opatření obecné povahy 27 
č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně 28 
dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob 29 
uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby 30 
poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené 31 
uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality, které bylo vydáno k provedení § 71 odst. 3 32 
zákona. 33 

K článku 1:  34 

Dne 18. října 2021 byl v částce 166 Sbírky zákonů uveřejněn zákon č. 374/2021 Sb., 35 
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 36 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, 37 



 

 2/2 

a některé další zákony. Zákonem č. 374/2021 Sb. bude s účinností ke dni 1. ledna 2022 38 
zmocnění Úřadu dosud dané ustanovením § 71 odst. 3 zákona o elektronických 39 
komunikacích, ve znění účinném do 31. prosince 2021, podle kterého parametry kvality 40 
poskytovaných služeb, které mají být měřeny, obsah, formu a způsob uveřejnění informací 41 
podle § 71 odst. 1 a případné postupy pro vyhodnocování kvality stanoví Úřad opatřením 42 
obecné povahy, co do věcného rozsahu modifikováno a bude jako obligatorní právně 43 
regulační nástroj zařazeno v nových ustanoveních § 71 odst. 5 a 6 zákona o elektronických 44 
komunikacích. Následkem této změny zmocnění v zákoně o elektronických komunikacích se 45 
opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, kterým se stanoví parametry kvality 46 
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které mají být měřeny, 47 
obsah, forma a způsob uveřejnění informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, 48 
za nichž jsou služby poskytovány, a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup 49 
i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy pro vyhodnocování kvality, zrušuje článkem 1 50 
tohoto opatření obecné povahy. Nastanou-li okolnosti předpokládané novou právní úpravou, 51 
zákonem o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 374/2021 Sb., Úřad novým 52 
opatřením obecné povahy stanoví potřebné podmínky podle § 71 odst. 5, popř. odst. 6, při 53 
zohlednění aktuální situace a regulačních potřeb.  54 

K článku 2: 55 

Datum nabytí účinnost tohoto opatření obecné povahy se navrhuje shodně 56 
s účinností zákona č. 374/2021 Sb. dnem 1. ledna 2022.  57 

*** 58 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 59 
vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh opatření obecné povahy 60 
č. OOP/14/XX.2021-Y, kterým se zrušuje opatření obecné povahy č. OOP/14/04.2012-5, 61 
kterým se stanoví parametry kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb 62 
elektronických komunikací, které mají být měřeny, obsah, forma a způsob uveřejnění 63 
informací o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách, za nichž jsou služby poskytovány, 64 
a opatřeních zajišťujících rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele, a postupy 65 
pro vyhodnocování kvality, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy 66 
na diskusním místě dne XX. YY. 2021. Připomínky k návrhu opatření obecné povahy bylo 67 
možné uplatnit do XX. YY. 2021. V této lhůtě uplatnily připomínky…/nikdo neuplatnil 68 
připomínky. 69 

V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění 70 
všech připomínek a jejich vypořádání. 71 

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu 72 

Mgr. Ing. Hana Továrková 73 
předsedkyně Rady 74 

Českého telekomunikačního úřadu 75 
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