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se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní pĜihrádka 02, 225 02 Praha 025

Praha 30. Ĝíjna 2012
ýj. ýTÚ-187 606/2012-610/II. vyĜ.
ýeský telekomunikaþní úĜad (dále jen „ÚĜad“) jako pĜíslušný orgán státní správy
podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o elektronických komunikacích), ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon“), na základČ výsledkĤ veĜejné konzultace uskuteþnČné
podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady ÚĜadu podle § 107 odst. 9 písm. b) bod 2.
a k provedení § 34 odst. 4 zákona vydává
opatĜení obecné povahy þ. OOP/10/10.2012-12,
kterým se stanoví technické a organizaþní podmínky pro realizaci pĜenositelnosti
telefonních þísel a zásady pro úþtování ceny mezi podnikateli v souvislosti
s pĜenositelností telefonních þísel.

ýÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto opatĜení obecné povahy (dále jen „opatĜení“) stanoví technické
a organizaþní podmínky pro realizaci pĜenositelnosti telefonních þísel a zásady pro úþtování
ceny mezi podnikateli, kteĜí mají povinnost podle § 34 odst. 1 zákona v souvislosti
s pĜenositelností telefonních þísel.
(2) Podnikatelé, kteĜí mají povinnost podle § 34 odst. 1 zákona, vzájemnČ
spolupracují pĜi realizaci pĜenositelnosti telefonního þísla a vyvarují se jednání, které by
narušilo rychlost, bezpeþnost a plynulost procesu pĜenesení telefonního þísla (dále jen
„pĜenesení telefonního þísla“) nebo by vedlo k porušení podmínek hospodáĜské soutČže.
ýlánek 2
Vymezení pojmĤ
Pro úþely tohoto opatĜení se rozumí:
a) pĜenositelností telefonního þísla povinnost umožnit každému úþastníkovi veĜejnČ
dostupné služby elektronických komunikací, který o to požádá, aby si mohl ponechat
své telefonní þíslo, popĜípadČ þísla, nezávisle na podnikateli poskytujícím veĜejnČ
dostupnou službu elektronických komunikací, realizovaná pĜenesením telefonního
þísla,
b) pĜeneseným telefonním þíslem telefonní þíslo, u nČhož je realizována zmČna
poskytovatele veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací,
c) opouštČným poskytovatelem služby podnikatel poskytující veĜejnČ dostupnou
službu elektronických komunikací, u kterého bude poskytování této služby na
pĜenášeném telefonním þísle ukonþeno,
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d) pĜejímajícím poskytovatelem služby podnikatel poskytující veĜejnČ dostupnou
službu elektronických komunikací, u kterého bude poskytování této služby na
pĜenášeném telefonním þísle zahájeno,
e) opouštČným operátorem podnikatel zajišĢující veĜejnou komunikaþní síĢ, ze které
bude telefonní þíslo pĜeneseno,
f) pĜejímajícím operátorem podnikatel zajišĢující veĜejnou komunikaþní síĢ, do které
bude telefonní þíslo pĜeneseno,
g) referenþní databází pĜenesených þísel databázový systém, sloužící jako jediný
zdroj platných informací o pĜenesených telefonních þíslech, dostupný zpĤsobem
umožĖujícím dálkový pĜístup,
h) objednávkou objednávka na pĜenesení telefonního þísla, kterou je jednoznaþnČ
identifikovaný pĜedem definovaný soubor parametrĤ a dat, vytvoĜený z údajĤ
uvedených v žádosti úþastníka o zmČnu poskytovatele služby.
ýÁST DRUHÁ
TECHNICKÉ PODMÍNKY
ýlánek 3
Referenþní databáze pĜenesených þísel
(1) OperátoĜi zajišĢují aktuální databázi všech telefonních þísel, u kterých došlo
k pĜenesení. Tato referenþní databáze pĜenesených þísel je dostupná nediskriminaþním
zpĤsobem všem operátorĤm a ÚĜadu.
(2) ProstĜednictvím referenþní databáze pĜenesených þísel jsou operátorĤm a ÚĜadu
dostupné zejména tyto informace a funkce:
a) pĜehled všech pĜenesených telefonních þísel s uvedením identifikaþního þísla sítČ
pĜejímajícího operátora, identifikaþního þísla sítČ opouštČného operátora, data a þasu
realizace pĜenesení telefonního þísla,
b) výpis dat umožĖující operátorĤm synchronizovat jejich interní databáze,
c) pĜípadné další doplĖující informace o pĜenesených telefonních þíslech, na kterých se
operátoĜi vzájemnČ dohodnou.
ýlánek 4
Principy smČrování
(1) Každý operátor smČruje volání, pĜípadnČ ostatní provoz (napĜ. SMS, MMS),
pĜímo nebo tranzitem pĜes veĜejnou komunikaþní síĢ jím dohodnutého operátora do veĜejné
komunikaþní sítČ operátora, v níž je telefonní þíslo aktuálnČ provozováno.
(2) OdpovČdnost za smČrování volání a ostatního provozu na pĜenesené telefonní
þíslo má operátor, v jehož síti volání a ostatní provoz vznikl. U volání s kódem volby nebo
pĜedvolby operátora odpovídá za správné smČrování volání podnikatel, poskytující veĜejnČ
dostupnou telefonní službu prostĜednictvím volby nebo pĜedvolby operátora.
(3) U pĜíchozího mezinárodního volání a ostatního provozu na pĜenesené telefonní
þíslo zajišĢuje smČrování operátor, který provozuje pĜíchozí mezinárodní ústĜednu, do které
bylo doruþeno volání a ostatní provoz.
(4) OperátoĜi sjednají ve smlouvách o propojení sítí opatĜení pro zabránČní
cyklickému smČrování volání na pĜenesené telefonní þíslo.
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ýÁST TěETÍ
ORGANIZAýNÍ PODMÍNKY
ýlánek 5
PĜenesení telefonního þísla
(1) PĜenesení telefonního þísla je iniciováno úþastníkem tím, že doruþí žádost
o zmČnu poskytovatele služby pĜejímajícímu poskytovateli služby.
(2) PĜejímající poskytovatel služby informuje úþastníka o podmínkách pĜenesení
telefonního þísla, zejména o:
a) nutnosti provedení právního úkonu smČĜujícího k ukonþení poskytování veĜejnČ
dostupné služby elektronických komunikací na pĜenášeném telefonním þísle
u opouštČného poskytovatele služby,
b) cenových a þasových podmínkách pĜenesení telefonního þísla, vþetnČ data a þasu
pĜenesení telefonního þísla,
c) dĤvodech pĜípadného odmítnutí pĜenesení telefonního þísla,
d) þasových limitech pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických
komunikací, vþetnČ dostupnosti þísel tísĖových volání.
(3) PĜejímající poskytovatel služby sdČlí úþastníkovi identifikaci objednávky
a dohodne s úþastníkem termín zahájení poskytování veĜejnČ dostupné služby
elektronických komunikací na jeho pĜeneseném telefonním þísle.
(4) LhĤta pro pĜenesení telefonního þísla, a to vþetnČ aktivace tohoto þísla v síti
pĜejímajícího operátora, þiní þtyĜi pracovní dny a zaþíná bČžet prvním pracovním dnem
následujícím po dni, ve kterém je žádost úþastníka o zmČnu poskytovatele služby doruþena
pĜejímajícímu poskytovateli služby, pokud se úþastník a pĜejímající poskytovatel služby
vzájemnČ nedohodli na pozdČjším datu pĜenesení.
(5) Podmínkou pro pĜenesení telefonního þísla je ukonþení poskytování veĜejnČ
dostupné služby elektronických komunikací na pĜenášeném telefonním þísle, provedené na
základČ právního úkonu smČĜujícího k Ĝádnému ukonþení poskytování veĜejnČ dostupné
služby elektronických komunikací na pĜenášeném telefonním þísle. Nebude-li tento právní
úkon proveden nejpozdČji do konce prvního pracovního dne následujícího po dni, ve kterém
byla žádost úþastníka o zmČnu poskytovatele služby doruþena pĜejímajícímu poskytovateli
služby, má se za to, že lhĤta podle odstavce 4 nezaþala bČžet.
(6) Pokud nebude žádost úþastníka o zmČnu poskytovatele služby doruþena
pĜejímajícímu poskytovateli služby nejpozdČji þtvrtý pracovní den pĜede dnem ukonþení
poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací na pĜenášeném telefonním
þísle, není zaruþeno na tomto telefonním þísle nepĜerušené poskytování veĜejnČ dostupné
služby elektronických komunikací.
(7) PĜejímající poskytovatel služby, opouštČný poskytovatel služby, pĜejímající
operátor a opouštČný operátor vzájemnČ spolupracují na pĜenesení telefonního þísla tak, aby
byly prokazatelnČ dodrženy organizaþní podmínky pro pĜenesení telefonního þísla stanovené
tímto opatĜením.
(8) PĜejímající poskytovatel služby zodpovídá úþastníkovi za pĜenesení telefonního
þísla, vþetnČ Ĝádnosti a úplnosti poskytnutých informací.
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(9) Podnikatelé uvedení v odstavci 7 odmítnou žádost o zmČnu poskytovatele služby
nebo objednávku v pĜípadČ, že:
a) nejsou splnČny podmínky podle odstavce 5, pokud se nedohodnou jinak,
b) telefonní þíslo je již obsaženo v jiné objednávce,
c) existují technické pĜekážky bránící pĜenesení telefonního þísla,
d) na telefonní þíslo se nevztahuje povinnost pĜenositelnosti podle zvláštního pĜedpisu1).
(10) PĜejímající operátor pĜedá informaci o datu pĜenesení telefonního þísla
do referenþní databáze pĜenesených þísel jeden pracovní den pĜede dnem pĜenesení
telefonního þísla a zajistí spoleþnČ s opouštČným operátorem pĜenesení telefonního þísla.
Od pĜedání této informace do referenþní databáze pĜenesených þísel již nelze požadovat
zastavení pĜenesení telefonního þísla. Úþastníkovi musí být jeho telefonní þíslo aktivováno
v síti pĜejímajícího operátora do jednoho pracovního dne od pĜedání informace do referenþní
databáze pĜenesených þísel, pĜiþemž pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné služby
elektronických komunikací v den pĜenesení nesmí být delší než šest hodin.
ýlánek 6
Využití pĜeneseného telefonního þísla
V pĜípadČ ukonþení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací
na telefonním þísle, které bylo pĜeneseno, vrátí poskytovatel služby v souþinnosti
s operátorem toto telefonní þíslo prostĜednictvím referenþní databáze pĜenesených þísel
operátorovi, který je držitelem oprávnČní k využívání þísla, nebo operátorovi veĜejné
komunikaþní sítČ, se kterým má držitel oprávnČní k využívání þísla v daný okamžik
uzavĜenou smlouvu o umístČní tohoto telefonního þísla v síti elektronických komunikací, a to
do tĜiceti dnĤ ode dne ukonþení jeho užívání.
ýlánek 7
Informace o pĜeneseném telefonním þísle ve veĜejných mobilních komunikaþních
sítích dostupná úþastníkovi
Poskytovatel veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací poskytované
prostĜednictvím veĜejných mobilních komunikaþních sítí umožní svým úþastníkĤm získat
bezplatnou informaci o pĜeneseném telefonním þísle ve veĜejných mobilních komunikaþních
sítích dostateþnou ke zjištČní ceny volání, a to nejménČ tČmito zpĤsoby:
a) zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup, pĜiþemž tato informace musí být dostupná
nepĜetržitČ,
b) prostĜednictvím krátké textové zprávy (SMS) zaslané úþastníkovi jako odpovČć na
jeho dotaz uþinČný prostĜednictvím krátké textové zprávy (SMS),
c) automaticky aktivovaným hlasovým oznámením uþinČným pĜed sestavením spojení na
volané telefonní þíslo. Hlasové oznámení je poskytováno ve veĜejných mobilních
komunikaþních sítích v pĜípadČ volání na telefonní þíslo, které je pĜeneseno ze sítČ,
kde volání vzniklo, do sítČ jiné. Hlasové oznámení musí být uþinČno v þeském jazyce,
popĜípadČ v dalším jazyce, a jeho celková délka nesmí pĜesáhnout šest sekund. Po
skonþení hlasového oznámení musí být poskytnuta úþastníkovi lhĤta o délce
minimálnČ jedné sekundy tak, aby mohl pĜerušit volání ještČ pĜed okamžikem
zahájení vlastního úþtování volání. Hlasové oznámení musí být možné na pĜání
1)

§ 27a odst. 5 Vyhlášky þ. 117/2007 Sb., o þíslovacích plánech sítí a služeb elektronických
komunikací, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

4/15

èástka 18/2012

Telekomunikaèní vìstník

strana 569

úþastníka jednoduchým zpĤsobem vypnout. Tento zpĤsob se nemusí použít, pokud
se voláním na pĜenesené telefonní þíslo cena nezvyšuje.

ýÁST ýTVRTÁ
ZÁSADY PRO ÚýTOVÁNÍ CENY
ýlánek 8
Cena za pĜenesení telefonního þísla
(1) Cena za pĜenesení telefonního þísla se hradí za provedené postupy podle
þlánku 5 a mĤže být sjednána zvlášĢ za pĜenesení jednoho telefonního þísla nebo za
pĜenesení více telefonních þísel. Cena za pĜenesení telefonního þísla je hrazená
pĜejímajícím operátorem opouštČnému operátorovi po úspČšném pĜenesení telefonního
þísla.
(2) V pĜípadČ, že pĜejímající poskytovatel služby není souþasnČ i pĜejímajícím
operátorem, hradí cenu za pĜenesení telefonního þísla pĜejímající poskytovatel služby
prostĜednictvím pĜejímajícího operátora.
ýlánek 9
Cena za vyhledání údajĤ pro správné smČrování volání na pĜenesené telefonní þíslo
(1) Operátor, který vyhledal platné údaje o pĜeneseném telefonním þísle pro správné
smČrování volání, v pĜípadČ, že jiný operátor smČroval do jeho veĜejné komunikaþní sítČ
nesprávnČ volání a ostatní provoz i pĜesto, že mČl být smČrován nebo ukonþen v jiné veĜejné
komunikaþní síti, nebo neuvedl pĜi pĜedání volání a ostatního provozu správné identifikaþní
þíslo sítČ operátora, ve které je telefonní þíslo aktuálnČ provozováno, má nárok na úhradu
ceny za každé takové vyhledání platných údajĤ o pĜeneseném telefonním þísle.
(2) Operátor, který vyhledal platné údaje o pĜeneseném telefonním þísle podle
odstavce 1, má nárok na úhradu ceny za tranzit takového volání a ostatního provozu ve své
veĜejné komunikaþní síti a dále na úhradu ceny za ukonþení takového volání a ostatního
provozu, kterou zaplatil operátorovi, v jehož veĜejné komunikaþní síti je telefonní þíslo
aktuálnČ provozováno.
(3) Cenu podle odstavce 1 a 2 hradí operátor, který chybnČ smČroval volání a ostatní
provoz.
ýlánek 10
Ceny podle þlánku 8 a 9 a zpĤsob jejich úhrady si sjednají operátoĜi ve smlouvách
o propojení sítí.
ýlánek 11
PĜeúþtování poplatku za používání pĜeneseného telefonního þísla
(1) Držiteli oprávnČní k využívání þísla náleží úhrada poplatku za každé pĜenesené
telefonní þíslo, které v pĜíslušném kalendáĜním roce bylo využíváno jinými poskytovateli
veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací. Pokud se strany nedohodnou jinak, má
držitel oprávnČní k využívání þísla nárok na úhradu roþního poplatku za práva využívat þíslo,
a to v pomČrné výši od každého poskytovatele veĜejnČ dostupné služby elektronických
komunikací za každé pĜenesené telefonní þíslo.
(2) Postup podle odstavce 1 není poskytnutím služby.
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ýÁST PÁTÁ
SPOLEýNÁ, PěECHODNÁ A ZÁVċREýNÁ USTANOVENÍ
ýlánek 12
Smluvní ujednání upravující pĜenesení telefonního þísla
(1) Podnikatelé, kteĜí mají povinnost zajistit pĜenositelnost telefonního þísla podle
§ 34 odst. 1 zákona, uzavĜou vzájemné smlouvy tak, aby obsahovaly nezbytné podmínky pro
zajištČní pĜenositelnosti telefonního þísla v souladu se zákonem a tímto opatĜením.
(2) Podnikatelé, kteĜí mají povinnost zajistit pĜenositelnost telefonního þísla podle
§ 34 odst. 1 zákona, ve smluvních podmínkách jimi poskytovaných služeb stanoví zejména
veškeré podmínky související s pĜenositelností telefonního þísla uvedené v § 63 zákona
a dále zpĤsob bezplatného informování úþastníka o výši nároku na vyrovnání v pĜípadČ
pĜedþasného ukonþení smluvního vztahu z dĤvodu pĜenesení telefonního þísla, pokud toto je
smluvnČ ujednáno a pokud o tuto informaci úþastník požádá.
ýlánek 13
PĜechodná ustanovení
Realizace pĜenesení telefonních þísel zahájené a nedokonþené pĜede dnem nabytí
úþinnosti tohoto opatĜení obecné povahy se dokonþí podle dosavadního opatĜení obecné
povahy.
ýlánek 14
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se opatĜení obecné povahy þ. OOP/10/07.2005-3 ze dne 27. þervna 2005,
zveĜejnČné v þástce 7/2005 Telekomunikaþního vČstníku.
ýlánek 15
Úþinnost
Toto opatĜení obecné povahy nabývá úþinnosti 1. záĜí 2013.

OdĤvodnČní:
ÚĜad vydává k provedení § 34 odst. 4 zákona opatĜení, kterým se nahrazuje dosud
platné a úþinné opatĜení obecné povahy þ. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické
a organizaþní podmínky pro realizaci pĜenositelnosti telefonních þísel a zásady pro úþtování
ceny mezi podnikateli v souvislosti s pĜenositelností telefonních þísel, ve znČní pozdČjších
zmČn.
Dnem 1. ledna 2012 nabyla úþinnosti novela zákona (zákon þ. 468/2011 Sb.), kterou
dochází k transpozici revidovaného znČní evropského regulaþního rámce pro sítČ a služby
elektronických komunikací do þeského právního Ĝádu, a to konkrétnČ smČrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mČní smČrnice
2002/22/ES o univerzální službČ a právech uživatelĤ týkajících se sítí a služeb
elektronických komunikací, smČrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajĤ a ochranČ
soukromí v odvČtví elektronických komunikací a naĜízení (ES) þ. 2006/2004 o spolupráci
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mezi vnitrostátními orgány pĜíslušnými pro vymáhání dodržování zákonĤ na ochranu zájmĤ
spotĜebitele, a smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne
25. listopadu 2009, kterou se mČní smČrnice 2002/21/ES o spoleþném pĜedpisovém rámci
pro sítČ a služby elektronických komunikací, smČrnice 2002/19/ES o pĜístupu k sítím
elektronických komunikací a pĜiĜazeným zaĜízením a o jejich vzájemném propojení
a smČrnice 2002/20/ES o oprávnČní pro sítČ a služby elektronických komunikací. V novele
zákona je rovnČž implementována nová terminologie použitá ve smČrnicích, kterou je nutné
promítnout i do navazujících právních pĜedpisĤ, jakým je i toto opatĜení, k jehož vydání je
ÚĜad zmocnČn ustanovením § 34 odst. 4 zákona.
OpatĜení bylo zpracováno se zĜetelem na úþel regulace v oblasti elektronických
komunikací tak, jak je vymezen v § 4 zákona, tedy zejména k vytváĜení pĜedpokladĤ
pro Ĝádné fungování hospodáĜské soutČže a pro ochranu uživatelĤ a dalších úþastníkĤ trhu.
S ohledem na úpravu § 34 zákona v souladu s požadavky þlánku 30 smČrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, ve znČní smČrnice Evropského parlamentu
a Rady 2009/136/ES, a s vývojem komunikaþních sítí a veĜejnČ dostupných služeb
elektronických komunikací respektuje toto opatĜení zásadu minimálních regulaþních zásahĤ
do podnikání na liberalizovaném trhu elektronických komunikací.
Výchozím bodem pĜi úpravČ organizaþních podmínek pro pĜenášení telefonních þísel
byly dosavadní praktické zkušenosti. PĜenesení telefonních þísel je na základČ získaných
poznatkĤ pro podnikatele již rutinní záležitostí, proto je opatĜení zjednodušeno. V opatĜení se
procesy pĜenesení nedČlí na procesy ve veĜejných pevných komunikaþních sítích a na
procesy ve veĜejných mobilních komunikaþních sítích. Text opatĜení je podstatným
zpĤsobem oproti stávající verzi zjednodušen. DĤvodem zjednodušení je skuteþnost, že jsou
nČkteré þinnosti provádČné ve veĜejných pevných komunikaþních sítích nebo ve veĜejných
mobilních komunikaþních sítích pĜi procesu pĜenášení þísel shodné. Nové nastavení lhĤt
a upĜesnČní podmínek pĜenesení telefonních þísel nepĜedstavuje zásah do dnes v praxi
aplikovaných standardních procesĤ souvisejících s pĜenesením telefonního þísla na stranČ
podnikatelĤ. Text opatĜení však nad rámec dosavadní praxe zajišĢuje, aby mohl úþastník
požádat o pĜenesení telefonního þísla po celou dobu poskytování služby, tj. až do konce
trvání smluvního vztahu, resp. do ukonþení poskytování služby, tedy napĜ. v pĜípadné
výpovČdní lhĤtČ. Dále se pĜedpokládá s ohledem na dosavadní zkušenosti s pĜenášením
telefonních þísel, že podnikatelé jsou schopni stanovit vnitĜní procesy ve svých systémech
tak, že vytvoĜí podmínky pro Ĝádné fungování pĜenositelnosti telefonních þísel ve svých
sítích, a to ve prospČch úþastníkĤ. Nastavení detailĤ všech procesĤ nutných pro realizaci je
urþitou formou samoregulace, která je v tomto pĜípadČ v rámci obecnČ stanovených zásad
podle opatĜení žádoucí. ÚĜad zohlední v rámci svých kompetencí nastavené dohody
a postupy stejnČ, jako tak þiní doposud.
Text opatĜení vychází ze stávajícího stavu a popisuje pouze nezbytné technické
a organizaþní podmínky. Tím je dána podnikatelĤm možnost v dostateþné míĜe optimalizovat
své þinnosti tak, aby bylo podle § 34 zákona úþastníkovi zachováno jeho právo ponechat si
své telefonní þíslo pĜi zmČnČ poskytovatele služby. Toto právo by mČlo být realizováno v co
nejkratší možné dobČ. Text opatĜení je v souladu se zámČrem Evropské komise dosáhnout
maximální spokojenosti úþastníkĤ veĜejnČ dostupných služeb elektronických komunikací.
OpatĜení se vztahuje na všechny podnikatele podle § 34 odst. 1 zákona.
ýlánek 1 vychází ze zmocnČní zakotveného v § 34 odst. 4 zákona a stanovuje
požadavky na vzájemnou spolupráci všech podnikatelĤ, kteĜí zajišĢují pĜenositelnost
telefonních þísel tak, aby byl zajištČn maximální prospČch úþastníkĤ a aby byly dodrženy
podmínky spravedlivé hospodáĜské soutČže.
ýlánek 2 vymezuje základní pojmy, které jsou použity pro úþely tohoto opatĜení.
Uvedení základních pojmĤ je zcela nezbytné pro zajištČní transparentnosti a jednoznaþnosti
opatĜení.
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ýlánek 3 stanovuje v rámci technických podmínek fungování referenþní databáze
pĜenesených þísel jako referenþního zdroje platných informací o pĜenesených telefonních
þíslech. PĜenesení telefonních þísel s použitím referenþní databáze pĜenesených þísel je
výsledkem dohod mezi operátory zajišĢujícími veĜejné komunikaþní sítČ. Vlastní technický
zpĤsob realizace databáze a její pĜípadné þlenČní do více oddČlených þástí jsou ponechány
na vzájemné dohodČ zúþastnČných subjektĤ. ýlánek 3 dále stanovuje rozsah informací,
které musí být dostupné operátorĤm tak, aby byl zajištČn plynulý prĤbČh pĜenesení
telefonního þísla s ohledem na jejich technické možnosti. Pro tento úþel jsou urþeny i další
informace podle þlánku 3 odst. 2 písm. c) opatĜení, na jejichž konkrétním využití se operátoĜi
vzájemnČ dohodnou. Tímto není dotþen stávající zpĤsob využití dalších informací
v referenþní databázi, které popisují pĜípadné vzájemné vazby mezi pĜenášenými telefonními
þísly vedoucí k jejich spoleþnému pĜenesení. Volnost operátorĤ pĜi volbČ zpĤsobu realizace
a programového vybavení dané databáze není omezena. ýlánek 3 blíže nespecifikuje úplný
výþet doplĖujících údajĤ, a to s ohledem na možné zmČny v tomto výþtu. Tyto zmČny mohou
být zpĤsobeny zejména technologickým vývojem na trhu elektronických komunikací.
Souþástí výþtu mohou být i údaje nutné pro zabezpeþení informování úþastníkĤ ve smyslu
þlánku 7 opatĜení, zejména pokud to pĜispČje ke zkvalitnČní informovanosti úþastníka.
Referenþní databáze pĜenesených þísel slouží všem operátorĤm a informace v ní
obsažené musí být dostupné všem operátorĤm nediskriminaþním zpĤsobem pro zajištČní
pĜenositelnosti telefonních þísel podle § 34 zákona a ÚĜadu pro výkon jeho kontrolní þinnosti.
ýlánek 4 stanovuje principy smČrování volání a ostatního provozu na pĜenesená
telefonní þísla tak, že urþuje požadavek pĜímého smČrování volání do sítČ operátora, do
jehož sítČ je þíslo pĜeneseno. V pĜípadČ smČrování pĜes síĢ jiného, smluvnČ dohodnutého
(tranzitního) operátora se uplatní zásady pro úþtování ceny podle þásti þtvrté tohoto opatĜení.
ýlánek 4 souþasnČ stanovuje odpovČdnost za správné smČrování pro rĤzné provozní
pĜípady. Stanovení tČchto principĤ je nezbytným pĜedpokladem pro zajištČní transparentních
vztahĤ mezi operátory tak, aby nedocházelo k problémĤm souvisejícím zejména s využitím
vynucených tranzitĤ bČhem smČrování.
ýlánek 5 výraznČ zkracuje lhĤtu pro pĜenesení telefonních þísel s cílem usnadnit
zmČnu poskytovatele veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací, a tím podpoĜit
konkurenci na trhu elektronických komunikací. Toto opatĜení stanovuje lhĤtu pro pĜenesení
telefonních þísel na dobu þtyĜ pracovních dnĤ. LhĤta pro pĜenesení zaþíná bČžet prvním
pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém je žádost úþastníka o zmČnu poskytovatele
služby doruþena pĜejímajícímu poskytovateli služby. Pro provedení všech nezbytných úkonĤ
zajišĢovaných jednotlivými podnikateli v rámci daného procesu jsou vyhrazeny tĜi pracovní
dny, þtvrtý pracovní den je urþen pro vlastní pĜenesení a aktivaci telefonního þísla. PĜi
souþasném technologickém vývoji s pĜihlédnutím k možnosti využití dostupných
komunikaþních prostĜedkĤ mezi podnikateli a úþastníkem je pĜenesení telefonních þísel
v této lhĤtČ proveditelné. Ze stanovené lhĤty þtyĜ pracovních dní na pĜenesení telefonního
þísla vyplývá nejzazší termín pro uplatnČní žádosti o zmČnu poskytovatele služby pĜed
ukonþením poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací u opouštČného
poskytovatele služby s tím, že pĜenesení telefonního þísla probČhne ve stanovené lhĤtČ þtyĜ
pracovních dní a souþasnČ nedojde k pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné služby
elektronických komunikací.
ýlánek 5 byl koncipován tak, aby úþastník nebyl krácen na svých právech
vyplývajících z § 34 zákona a mohl tak uplatnit právo ponechat si své telefonní þíslo podáním
žádosti o zmČnu poskytovatele služby u pĜejímajícího poskytovatele služby. Podmínkou pro
pĜenesení telefonního þísla je ukonþení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických
komunikací na pĜenášeném telefonním þísle, provedené na základČ právního úkonu
smČĜujícího k Ĝádnému ukonþení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických
komunikací na pĜenášeném telefonním þísle.
Návrh opatĜení nebrání možnosti podat výpovČć z dĤvodu pĜenesení telefonního
þísla (jako zvláštní výpovČdní dĤvod). Naopak zajišĢuje, aby operátoĜi nebránili pĜenesení
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þísla poté, co již byla podána výpovČć a smluvní vztah ještČ trvá (výpovČdní lhĤta). NáplĖ
þlánku 5 nebrání poskytovatelĤm služby upravit ve svých smluvních podmínkách procesy
související se zmČnou poskytovatele služby podle již zabČhlých pravidel, pokud tím nebude
úþastník krácen na svých právech. Smluvní podmínky jsou pĜitom velmi úþinným nástrojem
podnikatelĤ pro zajištČní dostateþné informovanosti úþastníkĤ o nutnosti jejich souþinnosti
v procesu zajištČní pĜenositelnosti.
Právním úkonem smČĜujícím k ukonþení poskytování veĜejnČ dostupné služby
elektronických komunikací je nejþastČji výpovČć smluvního vztahu, pĜiþemž není vylouþeno
ani uzavĜení dohody o ukonþení smluvního vztahu. Žádost o zmČnu poskytovatele služby
mĤže být uplatnČna pouze v dobČ trvání smluvního vztahu mezi opouštČným poskytovatelem
služby a úþastníkem, tedy v dobČ poskytování služby na daném telefonním þísle (napĜ.
výpovČdní lhĤta), pĜiþemž musí být dodrženy lhĤty podle þlánku 5.
Oproti souþasnému stavu není v opatĜení detailnČ vymezen proces ovČĜení
oprávnČnosti úþastníka nakládat s telefonním þíslem, resp. žádat o pĜenesení telefonního
þísla, a to zejména s pĜihlédnutím k možné variabilnosti nastavení procesĤ pĜenesení
telefonního þísla u jednotlivých poskytovatelĤ. Vzhledem k souþasným existujícím rozdílĤm
ve zpĤsobech zabezpeþení procesĤ pĜenositelnosti telefonního þísla u jednotlivých
poskytovatelĤ služeb není možné opatĜením urþit jeden proces spoleþný všem
poskytovatelĤm. Takový postup by mohl být pro menší nebo zaþínající operátory obtížnČ
dosažitelný, a tudíž ve svém dĤsledku diskriminující. OpatĜení nebrání jednotlivým subjektĤm
v zavedení dohodnutého zpĤsobu ovČĜení oprávnČnosti úþastníka nakládat s telefonním
þíslem. Pokud se pĜi tomto ovČĜení použije identifikátor, je nutné respektovat ustanovení
všeobecného oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, ve znČní všeobecného oprávnČní
þ. VO-S/1/01.2012-2. S úþelem takového identifikátoru musí být úþastníci seznámeni.
ýlánek 5 dále stanovuje obecné organizaþní podmínky pĜenesení telefonního þísla.
ýlánek 5 v tČchto podmínkách nerozlišuje, zda se jedná o pĜenesení telefonního þísla mezi
veĜejnými pevnými komunikaþními sítČmi nebo mezi veĜejnými mobilními komunikaþními
sítČmi. Stanovuje dotþeným podnikatelĤm pouze nezbytnČ nutné lhĤty, a tím jim ponechává
možnost nastavit si dílþí úkony optimálnČ bez zbyteþných regulaþních zásahĤ tak, aby byla
dodržena celková lhĤta pro pĜenesení telefonního þísla.
ýlánek 5 v odstavci 4 stanovuje maximální lhĤtu þtyĜ pracovních dní pro realizaci
pĜenesení telefonního þísla mezi poskytovateli, pokud s úþastníkem není dohodnuto jinak.
LhĤta zaþíná bČžet následující pracovní den po pĜijetí požadavku úþastníka. Úþastník má tak
celý den na podání žádosti o pĜenesení. Nutnou podmínkou pro realizaci pĜenesení
telefonního þísla je ukonþení poskytování služby opouštČným poskytovatelem. Další
obecnou podmínkou ze strany úþastníka je uþinČní právního kroku k Ĝádnému ukonþení
poskytování služby. V pĜípadČ, že není tento krok proveden v pĜedstihu, þi souþasnČ se
žádostí, tak opatĜení pĜipouští jednodenní lhĤtu k dodateþnému uþinČní tohoto kroku.
V pĜípadČ, že není bČhem tohoto jednoho dne krok k ukonþení poskytování služby uþinČn,
neuplatní se celková lhĤta pro pĜenesení telefonního þísla. Celková lhĤta zaþíná znovu bČžet
od zaþátku, a to po odstranČní tohoto stavu.
Dále þlánek uvádí konkrétní dĤvody, které vedou k odmítnutí objednávky na
pĜenesení telefonního þísla nebo žádosti o zmČnu poskytovatele služby. V zájmu všech
zúþastnČných podnikatelĤ je uchovávat pĜíslušné údaje o prĤbČhu pĜenesení telefonního
þísla po dobu stanovenou zákonem a vzájemnČ spolupracovat tak, aby byli schopni ĜádnČ
vyĜídit pĜípadné reklamace podle § 64 zákona, zvláštČ pĜi chybném nebo neuskuteþnČném
pĜenesení telefonního þísla. NovČ byla stanovena odpovČdnost pĜejímajícího poskytovatele
služby za pĜenesení telefonního þísla vĤþi úþastníkovi, vþetnČ jeho informování, což vede
k lepšímu zabezpeþení ochrany spotĜebitele.
PĜedání informace o datu pĜenesení telefonního þísla do referenþní databáze
pĜenesených þísel jeden den pĜede dnem pĜenesení je zapoþítáno do celkové lhĤty pro
pĜenesení telefonního þísla. Telefonní þíslo úþastníka musí být aktivované v síti pĜejímajícího
operátora do jednoho pracovního dne ode dne pĜedání této informace do referenþní
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þísla podle þlánku 30 odst. 4 smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES, ve
znČní
smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES.
(8) Pro využití v rámci systému Ĝíþních informaþních služeb RIS27) jsou v souladu
ýlánek 5 rovnČž stanovuje maximální dobu šesti hodin, bČhem které mĤže dojít
s dodatkem ěádu23) a rozhodnutím CEPT28) urþeny kmitoþty 161,975 MHz (AIS 1)
k pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací v den pĜenesení
a 162,025 MHz (AIS 2). Výstupní výkon stanice pro pĜenos AIS nesmí pĜekroþit 25 W.
telefonního þísla. Tato maximální doba zohledĖuje ustanovení § 34 odst. 5 zákona, které
transponuje þlánek 30 smČrnice Evropského parlamentu a Rady 232002/22/ES, ve znČní
(9) Kmitoþet 156,525 MHz (kanál þ. 70 dle dodatku ěádu ) je podle poznámky
smČrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES. Doba stanovená v þlánku 5 je
ěádu26) urþen pro námoĜní pohyblivou službu výhradnČ pro mód DSC29) pĜi tísĖové, pilnostní
výraznČ kratší, než její maximální rozsah stanovený zákonem (podle § 34 odst. 5 zákona:
a bezpeþnostní komunikaci nebo pĜi volání. Podmínky využívání tohoto kmitoþtu jsou
doba, po kterou není úþastníkovi bČhem procesu pĜenesení telefonního þísla na tomto þísle
pĜedepsány v ěádu30). PĜi využívání tohoto kmitoþtu v ýeské republice se k tomuto statutu
poskytována veĜejnČ dostupná služba elektronických komunikací, nesmí pĜesáhnout jeden
musí pĜihlížet. Používání DSC na vnitrozemských vodních cestách není povoleno. Kmitoþet
pracovní den). Tímto ustanovením ÚĜad sjednotil dobu pĜerušení poskytování veĜejnČ
156,525 MHz se mĤže v souladu s poznámkou ěádu31) a postupy pro zemské
dostupné služby elektronických komunikací pro všechny typy sítí na šest hodin. Do doby
radiokomunikaþní služby využívat pro pátrací a záchranné operace týkající se kosmických
pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné telefonní služby je z hlediska opatĜení zapoþítáváno
plavidel s posádkou.
pĜerušení hlasové služby.
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ýlánek 10 uvádí, že operátoĜi a poskytovatelé služeb mají volnost sjednat ceny
a dohodnout si konkrétní podmínky (napĜ. termíny úhrady, zpĤsob úhrady) ve smlouvách
o propojení.
ýlánek 11 stanovuje nárok držitele oprávnČní k využívání þísla na úhradu poplatku za
práva využívat þíslo od každého poskytovatele veĜejnČ dostupné služby elektronických
komunikací, který toto telefonní þíslo využívá. Ustanovení tohoto þlánku pouze potvrzuje
uplatnČní principu o pĜeúþtování poplatku v té výši, jak byl držitelem oprávnČní k využívání
þísla uhrazen. SouþasnČ je novČ zohlednČna i situace, kdy je pĜenesené telefonní þíslo
provozováno v pĤvodní síti operátora, ale jiným poskytovatelem služby. OpatĜení stanovuje
nárok držitele oprávnČní i v tomto uvedeném pĜípadČ.
ýlánek 12 stanovuje, že všichni podnikatelé, kteĜí mají povinnost zajistit
pĜenositelnost telefonního þísla, uvedou ve svých vzájemných smlouvách podmínky
nezbytné pro zajištČní pĜenositelnosti telefonního þísla a ve svých smluvních podmínkách
jimi poskytovaných služeb zveĜejní informace nezbytné podle § 63 odst. 1 písm. o) zákona.
Jedná se jak o smlouvy o propojení sítí, tak o smlouvy uzavĜené mezi poskytovateli služeb
a operátory. Ustanovení tohoto þlánku má pĜispČt k ochranČ zájmĤ úþastníkĤ a zajištČní
jejich práva na pĜenesení telefonního þísla. NaplnČní tohoto opatĜení nemĤže být realizováno
jinak než promítnutím jeho obsahu do velkoobchodních a maloobchodních smluv
uzavíraných mezi jednotlivými subjekty, a to zpĤsobem, který zaruþí prokazatelnost,
vymahatelnost a transparentnost plnČní podmínek uvedených v opatĜení.
ýlánek 13 stanovuje realizaci pĜenesení telefonních þísel zadaného pĜede dnem
nabytí úþinnosti tohoto opatĜení obecné povahy.
Poþátek úþinnosti tohoto opatĜení je podle § 124 zákona stanoven na 1. záĜí 2013,
þímž byla stanovena devítimČsíþní implementaþní lhĤta. PĜi stanovení lhĤty úþinnosti tohoto
opatĜení ÚĜad zohlednil skuteþnost, že podnikatelé již mají zkušenosti s procesem pĜenesení
telefonního þísla z pĜedchozích realizací ve veĜejných pevných a mobilních komunikaþních
sítích. PĜi stanovení termínu úþinnosti ÚĜad vzal na zĜetel þasové harmonogramy
implementace potĜebných zmČn pĜedložené jednotlivými poskytovateli služeb, a to jak na
úpravu jednotlivých CRM systémĤ poskytovatelĤ, tak zejména na úpravu referenþní
databáze pĜenesených þísel. Tím, že návrh opatĜení vyžaduje úpravy stávajících systémĤ
a jejich soubČh, se navrhovaná lhĤta pro pĜípadné úpravy v systémech operátorĤ
a poskytovatelĤ služeb považuje za dostateþnou.
***
Na základČ § 130 zákona a podle Pravidel ýeského telekomunikaþního úĜadu pro
vedení konzultací na diskusním místČ ÚĜad zveĜejnil návrh opatĜení obecné povahy
þ. OOP/10/XX.2012-Y, kterým se stanoví technické a organizaþní podmínky pro realizaci
pĜenositelnosti telefonních þísel a zásady pro úþtování ceny mezi podnikateli v souvislosti
s pĜenositelností telefonních þísel, a výzvu k podávání pĜipomínek na diskusním místČ dne
12. záĜí 2012. PĜipomínky k návrhu opatĜení obecné povahy bylo možno uplatnit do jednoho
mČsíce ode dne uveĜejnČní této výzvy, tedy do 12. Ĝíjna 2012. LhĤta byla stanovena
v souladu s ustanovením § 130 odst. 6 zákona.
V této lhĤtČ uplatnilo pĜipomínky šest dotþených subjektĤ, z nichž spoleþnost
T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile“) se ztotožnila s pĜipomínkami uplatnČnými
Asociací provozovatelĤ mobilních sítí (dále jen „APMS“). Spoleþnosti T-Mobile, Telefónica
Czech Republic, a.s. (dále jen „Telefónica“) a Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen
„Vodafone“) ke svým pĜipomínkám dodaly návrhy detailních popisĤ procesĤ
pĜedpokládaných zmČn v interních systémech, vþetnČ dat implementace. Celkem ÚĜad
zaevidoval tĜicet jednotlivých pĜipomínek k návrhu opatĜení.
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V rámci veĜejné konzultace obdržel ÚĜad pĜipomínky, které smČĜovaly ke konkrétním
návrhĤm jednotlivých ustanovení návrhu opatĜení. PĜipomínky, které smČĜovaly ke zpĜesnČní
textu, ÚĜad akceptoval a promítl do koneþné verze opatĜení.
APMS uplatnila pĜipomínku k þlánku 2 písm. b) návrhu opatĜení, ve které požadovala
její doplnČní o poskytovatele, který je oprávnČn þíslo využívat.
ÚĜad pĜipomínku þásteþnČ akceptoval a upravil definici pĜeneseného telefonního þísla
tak, aby se vztahovala pouze k þíslĤm, která jsou aktuálnČ pĜenesena.
Další pĜipomínku uplatnila APMS k þlánku 2 písm. h) návrhu opatĜení, ve které
požadovala doplnČní slova „dat“.
ÚĜad pĜipomínku akceptoval a slovo doplnil.
Další pĜipomínka APMS se vztahovala k þlánku 3 odst. 2 návrhu opatĜení, v níž
požadovala doplnČní dalšího písmene vztahujícího se k informacím pro zajištČní povinností
vyplývajících z þlánku 7.
ÚĜad pĜipomínku zvážil a neakceptoval, jelikož opatĜení je obecným dokumentem
a navržená úprava by byla pĜíliš detailní. Návrh nezahrnuje napĜ. problematiku možnosti
pĜenášet za urþitých podmínek þásti urþitých vzájemnČ souvisejících Ĝad þísel. ÚĜad na
základČ poznatkĤ z workshopu pĜistoupil k zobecnČní pĤvodnČ navrhovaného textu tak, aby
se podnikatelé mohli dohodnout na libovolném rozšíĜení výþtu informací.
Následující pĜipomínka APMS vztahující se k þlánku 5 návrhu opatĜení požadovala
zaĜazení nového odstavce 2 stanovujícího povinnost pĜedání autorizaþního kódu
úþastníkem.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval. OpatĜení obecné povahy nemĤže ukládat
povinnosti úþastníkovi. ZámČrem opatĜení je nastavení jednoduchého procesu realizace
pĜenositelnosti, ve kterém všechny nezbytné úkony mĤže provést pĜejímající poskytovatel ve
spolupráci s opouštČným poskytovatelem služby. OpatĜení nebrání podnikatelĤm, aby si
sami mezi sebou v rámci nastavených procesĤ zavedli autorizaþní kód. PĜi nastavení
takových procesĤ však musí být dodržováno i všeobecné oprávnČní þ. VO-S/1/07.2005-9, ve
znČní pozdČjších zmČn. Požadavky na využití tČchto identifikátorĤ k urþitým procesĤm,
vþetnČ pĜenesení telefonních þísel, jsou pak pĜedmČtem popisu procesu vĤþi úþastníkĤm
v rámci smluvních podmínek.
PĜipomínka APMS k þlánku 5 odst. 2 návrhu opatĜení navrhovala doplnČní data
pĜenesení telefonního þísla jako nové písmeno v odstavci.
ÚĜad pĜipomínku neakceptoval, jelikož požadované doplnČní obsahuje již þlánek 5
odst. 2 písm. b) návrhu opatĜení.
Další pĜipomínka uplatnČná APMS k þlánku 5 odst. 3 návrhu opatĜení požadovala
zanesení pĜedávání autorizaþního kódu mezi operátory.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval, neboĢ pozmČĖující návrh popisuje konkrétní
postup realizace procesu jen mezi operátory. Konkrétní postupy musí být pĜedmČtem dohody
mezi operátory a poskytovateli služeb elektronických komunikací tak, aby tyto mohly být
nastaveny optimálnČ s využitím zkušeností a stávajících postupĤ. SouþasnČ by pozmČĖující
návrh vytrhoval pouze jeden z dílþích úkonĤ, které probíhají mezi operátory a poskytovateli
služeb a jsou pro realizaci celého procesu pĜenesení telefonního þísla nezbytné. Navíc
automatizovanými systémy umožĖujícími práci s autorizaþními kódy zpravidla nedisponují
všichni poskytovatelé služeb.
Následující pĜipomínka APMS se vztahovala k þlánku 5 odst. 4 návrhu opatĜení
a navrhovala zamČnit slovo „jinak“ za sousloví „na pozdČjším datu pĜenesení“.
ÚĜad pĜipomínku akceptoval a text upravil podle pĜipomínky.
PĜipomínka APMS k þlánku 5 odst. 5 návrhu opatĜení požadovala zamČnit sousloví
„do konce prvního pracovního dne následujícího po dni“ souslovím „v den“.
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PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval, jelikož jejím pĜijetím by došlo ke zkrácení
þasu, který úþastník mĤže využít k provedení právního úkonu smČĜujícího k ukonþení
poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací na pĜenášeném telefonním
þísle.
PĜipomínku k þlánku 5 odst. 5 návrhu opatĜení uplatnila i ICT unie. V pĜipomínce
požadovala doplnČní textu „þísle, jehož souþástí musí být identifikace objednávky podle
odstavce 3“ k zajištČní propojení objednávky na pĜenesení s výpovČdí poskytování služby.
ÚĜad pĜipomínku zvážil a neakceptoval, neboĢ v dobČ podání výpovČdi o ukonþení
poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací nemusí být úþastník ještČ
rozhodnut, zda požádá o pĜenesení telefonního þísla. Navrhovaná úprava by bránila
úþastníkovi podat žádost o pĜenesení telefonního þísla bČhem výpovČdní lhĤty, kdy ještČ trvá
smluvní vztah.
PĜipomínka k þlánku 5 odst. 6 návrhu opatĜení uplatnČná APMS požadovala zmČnu
lhĤty pro nejpozdČjší uplatnČní žádosti úþastníka z pČti pracovních dní na þtyĜi a zároveĖ
vylouþení maximální doby pĜerušení poskytování služby požadované zákonem.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a þásteþnČ akceptoval. V þásti týkající se zmČny lhĤty ji
akceptoval a v þásti týkající se vylouþení maximální doby pĜerušení poskytování služby ji
neakceptoval, protože opatĜení nemĤže pĜímo vylouþit použití kogentního ustanovení
zákona.
Další pĜipomínka vztahující se k þlánku 5, kterou uplatnila APMS, požadovala
doplnČní nového odstavce stanovujícího potvrzení objednávky mezi poskytovateli.
ÚĜad pĜipomínku zvážil a neakceptoval z dĤvodu, že pozmČĖující návrh popisuje
konkrétní postup realizace v obecnČ pojatém opatĜení. Návrh opatĜení nebrání jednotlivým
subjektĤm, aby si vzájemnČ nastavily další kroky a þasové limity neuvedené v návrhu
opatĜení, které jsou nezbytné k realizaci pĜenositelnosti ve lhĤtách daných návrhem opatĜení.
Spíše naopak, návrh opatĜení s takovým nastavením poþítá a nechává subjektĤm volnost ve
zpĤsobu nastavení procesĤ. Navíc z nastavených þasĤ a lhĤt je zĜejmé, že pĜejímající
a opouštČný poskytovatel služby si musí dohodnout þasové limity pro realizaci úkonĤ
nezbytnČ nutných napĜ. pro ovČĜování.
Další pĜipomínka APMS k þlánku 5 odst. 9 návrhu opatĜení požadovala úpravu
a rozšíĜení podmínek, pro které lze odmítnout objednávku nebo žádost.
ÚĜad pĜipomínku zvážil a akceptoval doplnČní návČtí o sousloví „žádost o zmČnu
poskytovatele služby nebo“. Neakceptoval doplnČní nového písmene „b) v objednávce je
uveden neplatný autorizaþní kód“, neboĢ nepĜijal pĜipomínky týkající se autorizaþních kódĤ.
Dále neakceptoval doplnČní dalšího písmene „e) þíslo je opouštČným poskytovatelem
evidováno jako odcizené“, protože navržené lze zahrnout do technických pĜekážek bránících
pĜenesení telefonního þísla. Odcizené þíslo by mČlo být mimo provoz od nahlášení
úþastníkem až do doby vydání nové SIM karty. Zablokování poskytování služby na daném
þísle je považováno za technickou pĜekážku bránící pĜenositelnosti.
PĜipomínka APMS k þlánku 5 odst. 10 návrhu opatĜení požadovala uvedení konkrétní
hodiny na pĜedání informace do referenþní databáze a vypuštČní tĜí hodin stanovených pro
pĜerušení poskytování služby v den pĜenesení, protože jde nad rámec zákona.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval, jelikož úþelem návrhu opatĜení není
stanovovat konkrétní hodinu v rámci pracovního dne pro provádČní pracovních þinností.
Vlastní zajištČní tČchto þinností je vČcí dohody mezi jednotlivými podnikateli. ÚĜad sjednotil
dobu pro pĜerušení poskytování veĜejnČ dostupné služby elektronických komunikací na
základČ stávající praxe pro oba typy sítí na šest hodin.
Další pĜipomínka APMS k þlánku 5 návrhu opatĜení požadovala vypuštČní sousloví
„pokud se nedohodnou jinak“.
ÚĜad pĜipomínku akceptoval.
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Následující pĜipomínka APMS se vztahovala k þlánku 6 návrhu opatĜení a požadovala
doplnČní slova „poskytovatel“ z dĤvodu, že povinnost se vztahuje i na poskytovatele služeb.
PĜipomínku ÚĜad akceptoval a text doplnil o sousloví „poskytovatel služby
v souþinnosti s operátorem“.
PĜipomínka APMS k þlánku 7 písm. c) návrhu opatĜení smČĜovala k vypuštČní þásti
textu „v pĜípadČ volání na telefonní þíslo, které je pĜeneseno ze sítČ, kde volání vzniklo, do
sítČ jiné“.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval z dĤvodu nepĜijetí doslovného znČní návrhu
na zmČnu definice pĜeneseného telefonního þísla.
Spoleþnost GTS Czech s.r.o., ICT unie a APMS navrhovaly vypuštČní þásti textu
þlánku 9 odst. 2 návrhu opatĜení.
ÚĜad pĜipomínku akceptoval.
PĜipomínka APMS k þlánku 10 návrhu opatĜení doplĖovala text „Náklady na zajištČní
databáze pĜenesených þísel dle ýlánku 3 nesou všechny spolupracující subjekty spoleþnČ
a nerozdílnČ.“.
ÚĜad pĜipomínku neakceptoval, neboĢ zmocnČní k vydání opatĜení umožĖuje ÚĜadu
stanovit mimo jiné zásady pro úþtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s pĜenositelností
telefonních þísel, nikoliv mezi podnikatelem a tĜetí stranou.
Následující pĜipomínka APMS k þlánku 11 návrhu opatĜení vypouštČla þást textu.
ÚĜad pĜipomínku akceptoval a þást textu vypustil.
PĜipomínka AMPS k þlánku 12 odst. 1 návrhu opatĜení doplĖovala povinnost zveĜejnit
referenþní nabídku pro zajištČní pĜenositelnosti telefonního þísla.
ÚĜad pĜipomínku neakceptoval, jelikož navrhované stanovuje povinnost, která by byla
nad rámec zákona. PodnikatelĤm však nic nebrání zveĜejnit referenþní nabídku pro zajištČní
pĜenositelnosti.
K þlánku 15 návrhu opatĜení vznesly pĜipomínku následující subjekty: ICT unie,
APMS, Vodafone, Telefónica. Subjekty namítaly krátkou implementaþní lhĤtu a požadovaly
její prodloužení na dvanáct mČsícĤ.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a akceptoval požadavek þásteþnČ, a to prodloužením
implementaþní lhĤty na devČt mČsícĤ. Poþátek úþinnosti ÚĜad stanovil na 1. záĜí 2013. ÚĜad
pĜihlédl k pĜedloženým þasovým harmonogramĤm možných návrhĤ realizace jednotlivých
dodavatelĤ IT Ĝešení pĜenositelnosti telefonních þísel u jednotlivých pĜipomínkujících
subjektĤ a vzal v úvahu zejména souþasnou situaci pĜenositelnosti þísel v mobilních sítích.
K þlánku 15 návrhu opatĜení dále uplatnily pĜipomínky spoleþnost GTS Czech s.r.o.
a ICT unie. PĜipomínky se vztahovaly k dĜívČjší úþinnosti þlánku 9 návrhu opatĜení.
ÚĜad pĜipomínku zvážil a neakceptoval, jelikož úprava opatĜení je pojata jako celek
a jednotlivá ustanovení na sebe navzájem navazují. Není proto vhodné vyjímat úþinnost
jednotlivých ustanovení z úþinnosti celého opatĜení.
APMS uplatnila pĜipomínky i k odĤvodnČní návrhu opatĜení smČĜující k požadavku na
doplnČní þásti odĤvodnČní, vztahující se pĜedevším k úþinnosti a procesním lhĤtám, o zmČny
provedené ve výroku návrhu opatĜení.
PĜipomínku ÚĜad zvážil a neakceptoval, neboĢ pĜi stanovení lhĤty úþinnosti tohoto
opatĜení se zohlednila skuteþnost, že podnikatelé již mají zkušenosti s procesem pĜenesení
telefonního þísla z pĜedchozích realizací ve veĜejných pevných a mobilních komunikaþních
sítích, a nastavení procesĤ zĤstává standardní s využitím referenþní databáze pĜenesených
þísel. Standardním zpĤsobem jsou o provedených pĜeneseních telefonních þísel informováni
i ostatní provozovatelé.
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B. Informativní èást

52.

Sdìlení o vydání usnesení èj. ÈTÚ-135 007/2012-606/III. vyø. ze dne 18. 9. 2012 o sporu mezi
osobami vykonávajícími komunikaèní èinnosti

Èeský telekomunikaèní úøad (dále jen „Úøad“) sdìluje, že dne 25. 9. 2012 pod èj. ÈTÚ-135 007/2012-606/III. vyø.
bylo vydáno usnesení o zastavení øízení pro neuhrazený správní poplatek ve sporu mezi osobami vykonávajícími
komunikaèní èinnosti podle § 127 zákona è. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o elektronických komunikacích), ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedmìtem návrhu
bylo rozhodnutí sporu podle § 80 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích.
Uvedené usnesení je podle § 125 odst. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikacích v plném znìní
uveøejnìno na elektronické úøední desce Úøadu (www.ctu.cz).
èj. ÈTÚ-135 007/2012-606
odbor legislativní a právní
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