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Obecné připomínky: 

Věc byla dostatečně široce diskutovaná se sektorem, a zavedení opatření vyplývá z povinnosti 

implementace ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972. Nastavení 

technických parametrů považujeme za technologicky neutrální, nediskriminuje žádnou z technologií 

používanou našimi členy. Vyslovujeme však obavu z přílišné regulace v našem oboru, která má 

narůstající vliv na fixní náklady ekonomického modelu poskytování služeb elektronických komunikací. 

Náklady na regulaci zasahují do schopnosti investorů investovat v regionech s nízkou hustotou 

obyvatelstva a dlouhou návratností investic. Považujeme také za důležité, aby podobná ustanovení 

platila pro všechny účastníky na trhu, tedy i nepodnikatele (spolky a obce) zprostředkovávající připojení 

k sítím elektronických komunikací jiným, nežli podnikatelským způsobem.  
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Konkrétní připomínky:  

 

Článek 2 – účinnost (řádek 35-36) 

Znění Návrhu: Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 

Úprava: Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho uveřejnění v Telekomunikačním věstníku. 

 

Odůvodnění: 

Nastavení parametrů služby přístupu k internetu dle Návrhu má rozsáhlý dopad na interní procesy i IT 

systémem našich členských firem, a dále na nastavení velkoobchodních vstupů dodavatele služby 

přístupu k síti internet. Jedná se především o nastavení interoperability systémů podporujících nabídku 

MMO od firmy CETIN a vzájemných velkoobchodních nabídek mezi regionálními operátory.  

 

Úpravy systémů a procesů jsou velmi časově i finančně náročné. Navržený původní termín účinnosti je v 

praxi nemožné dodržet. I když je ze strany dodavatele služeb snaha minimalizovat dopad na IT systémy, i 

tak budou změny významné.  V tomto jsou členské firmy závislé na úpravách dodavatele a změny (IT 

nastavení) mohu trvat řadu měsíců s poněkud nepředpokládatelným termínem dodání. Obecně  

 

Z výše uvedeného důvodu požadujeme účinnost oddálit, aby bylo možné nastavit/upravit: 

• dodavatelské vstupy,  

• interní systémy a procesy včetně včasné notifikace zákazníků o změně, 

• velkoobchodní nabídky  
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