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ZÁKON 
ze dne…………2017, 

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve 

znění pozdějších předpisů 

  

1. V §63 odst. 1 písmeno g) se za slova „a výpovědní doba,“ doplňuje „která nesmí 
překročit 30 dnů,“ 

 .     
Odůvodnění:  
Cílem této změny je sjednotit délku výpovědní lhůty u smluv v oblasti elektronických komunikací. 
Dalším cílem navrhované změny je zabránit tomu, aby poskytovatel mohl odrazovat své účastníky od 
využití jejich práva na ukončení smlouvy nadměrným prodlužováním výpovědní lhůty a během této 
nepřiměřeně dlouhé doby zneužíval institut retenční nabídky.  
 

2. V §63 odst. 10 nově zní_ 
(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 
nebo zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele 
způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 
1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se 
ukončení smlouvy a o možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj 
prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva 
ve smlouvu na dobu neurčitou.  
 

Pro přehlednost ještě verze se zapracovanými změnami po úpravě, oproti stávající verze odst. 10: 
  

(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo 
zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si 
zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím 
účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a 
způsobu, jak ukončit smlouvu.  sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a o 
možnostech jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas 
s prodloužením smlouvy na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.  

 
Odůvodnění:  
Dosavadní právní úprava vyžaduje aktivní projev vůle ze strany spotřebitele, aby nedošlo k 
automatickému prodloužení smlouvy na dobu určitou. Toho využívají někteří poskytovatelé, kteří sice 
informují spotřebitele o jeho právu odmítnout prodloužení, ale činí tak způsobem, který je velmi 
snadné přehlédnout (příslušná informace je často vyvedena velmi malým písmem a umístěna někde, 
kde ji spotřebitel vůbec nečeká).   
Navrhovaná změna právní úpravy obrací základní princip: nově bude nutný aktivní (a tudíž i vědomý) 
úkon spotřebitele, který musí vyjádřit svůj souhlas s prodloužením smlouvy na dobu určitou. Pokud 
spotřebitel takovýto souhlas neudělí, smlouva nesmí být prodloužena jako smlouva na dobu určitou, 
a místo toho musí přejít do režimu smlouvy na dobu neurčitou.  
Hlavním cílem změny je zlepšit pozici spotřebitele. Dalším cílem je motivovat poskytovatele, který má 
zájem o udržení zákazníka a obnovení smlouvy na dobu určitou, k takovému aktivnímu informování 
zákazníka o možnosti prodloužení smlouvy, které je pro zákazníka dostatečně srozumitelné. 
  

  


