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Formulář pro uplatnění připomínek, stanovisek a názorů 

 

NÁZEV NÁVRHU OPATŘENÍ KE KONZULTACI:  

Rozhodnutí č. REM/3b/XX.2017-Y 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOTČENÉHO SUBJEKTU: 

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:   Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

IČO (bylo-li přiděleno): 040 840 63 

 

Kontaktní osoba (vč. telefonního čísla a adresy elektronické pošty): 

Jana Hays, tel. 238 463 771, jana.hays@cetin.cz  

 

DŮVĚRNOST POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ: 

Dokument neobsahuje důvěrné informace. 
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Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen “CETIN”) vítá možnost 
vyjádřit se k návrhu opatření.  Níže uvádíme několik připomínek a žádáme Český 
telekomunikační úřad (dále jen “Úřad”) o jejich zohlednění v konečném znění opatření.  

 

I. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
 

Neuplatňuje. 

 
II. PŘIPOMÍNKY K JEDNOTLIVÝM ČÁSTEM / USTANOVENÍM NÁVRHU OPATŘENÍ 

 
1) Ř. 104: V části I. bodě 2 písm. b) je ukládána povinnost uveřejňovat změny 

v referenčních nabídkách 3 měsíce před jejich účinností, aby změny mohli jiní 
podnikatelé implementovat. Navrhujeme v odůvodnění k tomuto ustanovení výslovně 
uvést, že smyslem povinnosti je upozornit jiné podnikatele předem na změny v nabídce, 
které vyžadují implementaci na jejich straně. Povinnost tedy není vztažena na paušálně 
všechny změny v referenční nabídce. Změny, které nevyžadují implementaci (například 
změna výše pokut za nedodržení SLA) anebo jiní podnikatelé mají zájem na jejich 
okamžité účinnosti (např. snížení cen), není podle našeho názoru nutno uveřejňovat až 
čtvrt roku před jejich platností. Společnost CETIN není u referenčních nabídek 
oprávněna činit jednostranné změny v podmínkách poskytování služeb a pouze 
omezeně může jednostranně měnit ceny (s notifikací). Každý ze stávajících partnerů 
tedy zveřejněním nové verze referenční nabídky dostává informaci o nových 
podmínkách a k jejich uplatnění dochází až po vzájemné smluvní dohodě.  

 

III. STANOVISKA A NÁZORY K NÁVRHU OPATŘENÍ: 

Neuplatňuje.  

 

 

Datum: 7.12.2017  
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