Zdeněk Zajíček
viceprezident
V Praze dne 22. října 2020
Č.j.: 32/8000/8200/2020

Vážená paní předsedkyně,

obracím se na Vás jménem Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory ve věci přípravy
srovnávacího nástroje ve smyslu §66a zákona o elektronických komunikacích.
Přestože chápeme potřebu vytvoření srovnávacího nástroje, neboť je uložena mimo jiné výše
zmíněným ustanovením zákona, dovolujeme si Vás tímto požádat, aby byl srovnávací nástroj
připraven a spuštěn od 1.1.2021 pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění požadavků
platných právních předpisů.
K této žádosti máme několik závažných důvodů. Vedle nezbytně vynaložených nákladů na
straně poskytovatelů služeb je asi nejvýznamnější hledisko časové (srovnávací nástroj má
začít fungovat za méně než 3 měsíce). Jakákoliv data požadovaná pro provoz srovnávacího
nástroje (byť nad rámec platné právní úpravy) musí dodat poskytovatelé služeb ze svých
systémů. Tyto systémy nejsou pro exporty některých dat, požadovaných návrhem vyhlášky,
uzpůsobeny. Jejich úprava si vyžaduje lidské, finanční i technické prostředky a časový rámec
pro jejich aktivování a uplatnění. To vše v době, kdy přesný rozsah údajů, jejich detail a členění
nejsou ještě přesně známy, respektive není na nich shoda s poskytovateli služeb, a v době,
kdy elektronické komunikace, jako součást kritické infrastruktury tohoto státu, čelí nejhorší krizi
v novodobé historii způsobené epidemií koronaviru.
Máme za to, že požadavky §66a zákona o elektronických komunikacích lze naplnit
s omezenějším množstvím a strukturou dat, než požaduje stávající vyhláška, pokud omezíme
funkcionality, které jsou ve stávajícím řešení zbytné (tj. nejsou jednoznačně požadovány
zákonem, byť by bylo „hezké“ je mít). Čím méně dat v požadovaném formátu bude nezbytné
dodávat, tím menší náklady a časová náročnost na straně poskytovatelů služeb, ale i tvůrce
srovnávacího nástroje, bude třeba vynaložit.
Vzhledem k výše uvedenému si Vás dovolujeme požádat, aby byl v nejbližším možném
termínu, jakmile to protiepidemiologická opatření umožní, uspořádán seminář, na kterém bude
moci Český telekomunikační úřad se zástupci poskytovatelů služeb řádně vypořádat
připomínky, které byly k navržené vyhlášce vzneseny. Náhradu za (bohužel) zrušený seminář,
který se měl uskutečnit 14.10.2020 považujeme za velmi důležitou, aby se našlo řešení, které
naplní zákonná ustanovení, bude realizovatelné ze strany poskytovatelů služeb,
akceptovatelné ze strany Českého telekomunikačního úřadu a prospěšné pro spotřebitele, a
to i s případným výhledem úprav systému do budoucna.
Členové Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory jsou připraveni konstruktivně
spolupracovat na potřebném racionálním nastavení regulačního prostředí, a to i s využitím
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samoregulačních nástrojů. Ve světle výše uvedených argumentů si Vás vážená paní
předsedkyně dovoluji požádat o spolupráci na naplnění výše uvedených cílů, vč. případného
rozložení nezbytné regulační a byrokratické zátěže plynoucí z implementace tohoto nástroje v
čase, který bude respektovat reálné možnosti poskytovatelů služeb v dnešní složité době.
Já i moji kolegové jsme připraveni se s Vámi na toto téma setkat s konkrétními návrhy.
Předem děkujeme, že budete této žádosti věnovat pozornost.
S pozdravem

Zdeněk Zajíček, v.r.

Vážená paní
Mgr. Ing. Hana Továrková
předsedkyně Rady
Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219
Praha 9
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