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VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2022

o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení
a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komu-
nikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona
č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb. a zákona
č. 374/2021 Sb., k provedení § 82 odst. 4 a § 84
odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:

§ 1

Rozsah, forma a způsob uveřejňovaní informací
o přístupu nebo propojení

(1) Informace podle § 82 odst. 1 zákona o elek-
tronických komunikacích obsahují

a) umístění bodů přístupů nebo propojení sítí uve-
dením adresního místa; v případě, že přístupový
bod je umístěn mimo adresní místo, musí být
umístění jednoznačně identifikovatelné jiným
způsobem,

b) charakteristiky rozhraní pro přístup nebo pro-
pojení sítí,

c) specifikaci zařízení patřícího podniku s význam-
nou tržní silou, kterému byla uložena povinnost
podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických ko-
munikacích, pro přístup nebo propojení sítí,

d) možnosti dimenzování propojovacích svazků,

e) možnosti využití služeb společného umístění,

f) topologii sítě pro přístup nebo propojení sítí
a její možné úpravy při změně typu síťové
infrastruktury, a to včetně uvedení jednotlivých
informací podle písmen a) až e), možného vlivu
na ceny podle písmene g) a na smluvní pod-
mínky podle písmene h),

g) ceny požadované v rámci služeb přístupu nebo
propojení sítí a ceny za využití služeb společ-
ného umístění, včetně způsobu jejich stanovení
a způsobu účtování,

h) smluvní podmínky související s poskytováním
služeb prostřednictvím přístupu nebo propojení
sítí, včetně podmínek, za kterých může být
poskytování těchto služeb omezeno, informace
o dopadech tohoto omezení, a to zejména při
změně typu síťové infrastruktury.

(2) Informace podle odstavce 1 uveřejní podnik
s významnou tržní silou, kterému byla uložena po-
vinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích, způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup v členění podle odstavce 1.

(3) Informace podle odstavce 1 může podnik
s významnou tržní silou, kterému byla uložena po-
vinnost podle § 82 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích, zveřejnit také prostřednictvím vy-
dané referenční nabídky podle § 2.

§ 2

Náležitosti, rozsah, forma a podmínky
referenční nabídky přístupu nebo propojení

(1) Referenční nabídka podle § 82 odst. 2, § 84
odst. 4 nebo § 85 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích obsahuje alespoň

a) popis produktů a služeb, specifikaci zařízení
pro přístup nebo propojení sítí, včetně technic-
kých charakteristik rozhraní pro přístup nebo
propojení sítí a informací o topologii sítě,

b) výčet všech relevantních technických národních
norem, mezinárodních norem a standardů vzta-
hujících se k přístupu nebo propojení sítí,

c) umístění bodů přístupu nebo propojení sítí uve-
dením adresního místa; v případě, že přístupový
bod je umístěn mimo adresní místo, musí být
umístění jednoznačně identifikovatelné jiným
způsobem,

d) informace, kdy a za jakých podmínek lze ze
strany poskytovatele přístupu nebo propojení
sítí poskytované služby omezit či ukončit, a to
s ohledem na okolnosti technické, organizační
či bezpečnostní povahy, včetně uvedení postu-
pů, jak v případě odeznění omezení dojde k ná-
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vratu poskytování služeb na stejnou úroveň,
jako tomu bylo před omezením,

e) možnosti dimenzování propojovacích svazků,
f) popis použité signalizace,
g) popis, podmínky a příslušné procesy pro využi-

tí služeb společného umístění, včetně transpa-
rentních a nediskriminačních pravidel pro vy-
užití prostorů společného umístění mezi jednot-
livými dotčenými stranami,

h) příslušné nezbytné přiřazené prostředky, vy-
užití doplňkových a pokročilých služeb, včetně
využití systémů provozní podpory, informač-
ních systémů, objednávkových systémů, poža-
davků na údržbu, opravy a fakturaci,

i) postupy pro využití přiřazených prostředků,
přístup k doplňkovým a pokročilým službám,
včetně specifikace možných technických ome-
zení jejich využití,

j) podmínky pro zajištění plnění povinností podle
ustanovení § 34 a 34a zákona o elektronických
komunikacích,

k) ceny požadované v rámci služeb přístupu nebo
propojení sítí a ceny za využití služeb společ-
ného umístění, včetně způsobu jejich urče-
ní, způsobu účtování, platebních podmínek
a transparentních a nediskriminačních podmí-
nek zajištění pohledávek a závazků,

l) pravidla pro změnu v informačních systémech
majících vliv na poskytování služeb prostřed-
nictvím přístupu nebo propojení sítí,

m) popis migrace ze stávajících velkoobchodních
produktů nebo stávající síťové infrastruktury
na nové velkoobchodní produkty nebo nový
typ síťové infrastruktury, včetně možných ome-
zení s ní spojených,

n) podrobnosti provádění testu interoperability
služeb,

o) úroveň poskytovaných služeb (SLA) pro objed-
návku služeb, zřízení služeb, poskytování slu-
žeb, jejich údržbu a opravy,

p) podmínky uplatnění smluvních pokut (SLG) za
porušení smluvních podmínek při objednávce
služeb, zřízení služeb, poskytování služeb, je-
jich údržbě a opravách,

q) standardy kvality poskytovaných služeb, které
musí každá smluvní strana plnit, včetně možné-
ho využití klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI)
pro dohled nad dodržováním úrovně poskyto-
vaných služeb (SLA),

r) postupy přijímání změn v referenčních nabíd-
kách s ohledem na poskytování nových služeb,
změny stávajících služeb nebo změn, včetně sta-
novení přiměřené lhůty před účinností, v které
bude o změnách v referenční nabídce transpa-
rentně informováno,

s) transparentní podmínky a postup pro vyžádání
si informací potřebných pro využívání služeb
prostřednictvím přístupu nebo propojení sítí,
které nelze v referenční nabídce uvést s ohledem
na jejich povahu, včetně stanovení přiměřených
lhůt pro jejich poskytnutí,

t) pravidla a postupy pro předávání technických
a provozních údajů a zajištění důvěrnosti infor-
mací,

u) pravidla a postupy pro komunikaci mezi smluv-
ními stranami, včetně určení konkrétních kon-
taktních osob,

v) postup řešení sporů mezi smluvními stranami,

w) podrobnosti o době trvání smluvního vztahu,
včetně postupu jeho změny a výčtu možností
jeho ukončení a důsledků plynoucích z ukon-
čení smluvního vztahu,

x) ustanovení vymezující odpovědnost za škody
a její případné omezení,

y) postupy pro zajištění pohledávek a závazků a

z) slovník použitých pojmů.

(2) Podnik s významnou tržní silou, kterému
byla uložena povinnost podle § 82 odst. 2, § 84
odst. 2 a 3 nebo § 85 odst. 1 zákona o elektronických
komunikacích, uveřejní referenční nabídku ve formě
návrhu smlouvy způsobem umožňujícím dálkový
přístup.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:

Mgr. Ing. Továrková v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 8. března 2022

o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře
pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“)
stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komu-
nikacích), ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 214/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona
č. 252/2017 Sb., zákona č. 311/2019 Sb., zákona
č. 150/2021 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení
§ 115 odst. 3 zákona o elektronických komunika-
cích:

§ 1

Internetová stránka Úřadu
pro přístup do programové aplikace

Přístup do programové aplikace podle § 115 zá-
kona o elektronických komunikacích, kterou je sy-
stém Elektronický sběr dat (dále jen „systém“), a její
následné používání se provádí prostřednictvím inter-
netové stránky Úřadu na adrese https://monitoring-
-trhu.ctu.cz.

§ 2

Registrace osoby pro přístup do systému

(1) Podnikatel, který oznámil podnikání podle
§ 8 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích,
vyplní žádost o přístup do systému prostřednictvím
interaktivní žádosti dostupné na internetové stránce
podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 1 k této
vyhlášce.

(2) Povinná osoba podle § 115 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích (dále jen „povinná
osoba“) jiná, než je uvedena v odstavci 1, vyplní žá-
dost o přístup do systému prostřednictvím inter-

aktivní žádosti dostupné na internetové stránce
podle § 1. Vzor žádosti je uveden v příloze č. 2 k této
vyhlášce.

(3) Úřad žádost o přístup do systému podle od-
stavce 1 nebo 2 zpracuje, zřídí fyzické osobě určené
v žádosti o přístup do systému osobou podle od-
stavce 1 nebo 2 (dále jen „oprávněná osoba“) přístup
do systému a o zřízení přístupu do systému infor-
muje oprávněnou osobu zprávou zaslanou systémem
na adresu elektronické pošty uvedenou v žádosti
o přístup do systému.

(4) Osoba podle odstavce 1 nebo 2 může pro
přístup do systému zaregistrovat pouze jednu
oprávněnou osobu. Oprávněná osoba je oprávněna
v systému zřídit a spravovat nejvýše další tři přístupy
do systému pro jí pověřené fyzické osoby, a to bez
nutnosti vyplnění další žádosti o přístup do systému.

(5) Oprávněná osoba a jí pověřená fyzická
osoba se do systému přihlašuje s využitím pro-
středku elektronické identifikace prostřednictvím
kvalifikovaného systému elektronické identifikace
alespoň s úrovní záruky značná. Pokud oprávněná
osoba nebo jí pověřená fyzická osoba není občanem
státu, který oznámil systém elektronické identifikace
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1),
přihlašuje se do systému přihlašovacím jménem
a heslem.

(6) V případě změny oprávněné osoby nebo
změny jména nebo příjmení oprávněné osoby, která
není občanem České republiky, postupuje povinná
osoba podle odstavců 1 a 2 obdobně.

§ 3

(1) Při postupu podle § 115 odst. 1 zákona
o elektronických komunikacích Úřad zpřístupní
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elektronický formulář povinné osobě v systému nej-
později v okamžiku odeslání žádosti podle § 115
odst. 1 zákona o elektronických komunikacích.

(2) Při postupu podle § 115 odst. 2 zákona
o elektronických komunikacích Úřad zpřístupní
elektronický formulář podnikateli, který oznámil
podnikání podle § 8 odst. 2 zákona o elektronických
komunikacích, v systému nejpozději do 15. dne mě-
síce následujícího po konci sledovaného období
podle § 115 odst. 2 zákona o elektronických komu-
nikacích, ke kterému se elektronický formulář vzta-
huje.

§ 4

Přechodná ustanovení

Podnikateli, který oznámil podnikání podle § 8
odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 374/2021

Sb., zůstává v platnosti přístup do systému prove-
dený podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účin-
ném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 374/
/2021 Sb. Osoba, která má takto zřízený přístup, se
považuje ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky za
pověřenou fyzickou osobu podle § 2 odst. 4. Do
31. prosince 2022 se oprávněná osoba a jí pověře-
ná fyzická osoba do systému přihlašuje přihlašova-
cím jménem a heslem. V případě změny jména nebo
příjmení oprávněné osoby, která je občanem České
republiky, postupuje povinná osoba do 31. prosince
2022 podle § 2 odst. 1 a 2 obdobně.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2022, s výjimkou ustanovení § 2 odst. 5, které na-
bývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu:

Mgr. Ing. Továrková v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 52/2022 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 52/2022 Sb.
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