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Návrh
ZÁKON
ze dne……… 2012,

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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,
zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb.,
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a
zákona č. 273/2012 sb. a ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., se mění
takto:

1.

V § 63 se doplňují odstavce 9 až 11, které znějí:

„(9) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti prostřednictvím některého
prostředku komunikace na dálku, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační sítí povinen
předat uživateli informace podle odstavce 1 písemně před uzavřením smlouvy, jinak je toto
uzavření neplatné.
(10) Prodloužení smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřené na dobu určitou bez
písemného souhlasu účastníka je zakázané. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti
může prodloužit tuto smlouvu pouze za předpokladu, že ve lhůtě 6 měsíců před koncem
platnosti smlouvy o to účastník prokazatelně požádá, nebo pokud ve lhůtě ne dříve než 3
měsíce a ne později než 1 měsíc před koncem platnosti smlouvy účastník poskytne souhlas s
jejím prodloužením. Záznam o poskytnutí souhlasu musí podnikatel vést po celou dobu
trvání smluvního vztahu.

(11) Smluvní pokuty sjednané za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou
jsou nepřípustné.“.

2.

V § 80 odstavce 2 až 7 znějí:
„(2) V případě změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení se použijí
odstavce 4 až 7 obdobně.
(3) Minimální náležitosti, které musí obsahovat návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení
sítí, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Podnikatel podle odstavce 1, který požádal o uzavření smlouvy o přístupu nebo
propojení, je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy předat Úřadu její
úplné znění, včetně příloh.
(5) Pokud se oslovený podnikatel podle odstavce 1 rozhodl odmítnout uzavření smlouvy
o přístupu nebo propojení, neprodleně písemně o odmítnutí informuje odmítnutého
podnikatele a zároveň uvede konkrétní důvody odmítnutí, a to zejména
a) technické důvody,
b) ekonomické důvody,
c) organizační důvody nebo
d) další důvody, které měly vliv na jeho rozhodnutí o odmítnutí navrhovaného řešení.
Tyto informace zašle odmítající podnikatel podle odstavce 1 současně Úřadu.
(6) Úřad vstoupí z vlastního podnětu, je-li to nezbytné pro naplnění cílů regulace
uvedených v § 5, nebo z podnětu kterékoliv dotčené strany do jednání podnikatelů o
smlouvě o přístupu nebo o smlouvě o propojení sítí. Úřad ke sporné části návrhu smlouvy
nebo k důvodům odmítnutí podle odstavce 5 vydá stanovisko, které sdělí smluvním
stranám.
(7) Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí do 2
měsíců ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, rozhodne Úřad na základě návrhu
kterékoliv smluvní strany spor o přístupu nebo propojení postupem podle § 127. Součástí
návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být návrh smlouvy se specifikací jeho
sporných částí. Dnem zahájení jednání se rozumí den, kdy smluvní strana prokazatelně
předala návrh smlouvy druhé smluvní straně.“.

3.

V § 118 odst. 6 písm. e) se slova „podle § 80 odst. 2, nebo“ nahrazují slovy „podle § 80 odst. 3,“.

4.

V § 118 odst. 6 se za písm. e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého podnikatele o odmítnutí nebo neuvede jeho
důvody nebo tyty informace nezašle Úřadu, nebo“.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
5.

V § 118 odst. 14 se na konci písmene z) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena aa) a ab),
která znějí:

„aa) neposkytne účastníkovi informace podle § 63 odst, 9,
ab) v rozporu s § 63 odst. 10 automaticky prodlouží smlouvu na uzavřenou na dobu určitou,
nebo nevede záznam o poskytnutí souhlasu.“

6.

V § 118 odst. 21 písm. a) se slova „nebo odstavce 6 písm. f)“ nahrazuje slovy „nebo odstavce 6
písm. g)“,

7.

V § 118 odst. 21 písm. b) se slova „nebo odstavce 14 písm. j) až z)“ nahrazují slovy „nebo
odstavce 14 písm. j) až ab)“.

8.

V § 118 odst. písm. c) se slova „odstavce 6 písm. a) až e)“ nahrazují slovy „odstavce 6 písm. a)
až f)“

9.

V § 150 odst. 2 se slova „§ 80 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 80 odst. 3“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
OBECNÁ ČÁST
1. Důvod předložení
Návrh novely zákona je předložen z důvodů potřeby řešit nekalé praktiky operátorů – tzn.
podnikatelů v elektronických komunikacích vůči zákazníkům a vůči ostatním podnikatelům
v oblasti elektronických komunikací. Tyto praktiky brání vzniku konkurence na telekomunikačním
trhu a tím pádem brání zlepšení kvality služeb a snížení cen.
Nekalé praktiky vůči zákazníkům:
1) Podnikatel neposkytne všechny informace při dálkovém uzavírání smluv. V současnosti se
stává, že zákazník uzavře nebo změní smlouvu např. přes telefon, aniž by mu byly sděleny
všechny informace, nebo tyto informace jsou zmatečné. Ve výsledku zákazník musí platit
např. i za služby, které si nechtěl objednat a následně je v důkazní nouzi. Proto navrhuji,
aby při uzavírání smluv dálkovým způsobem měl spotřebitel k dispozici prokazatelně všechny
informace.
2) Podnikatel automaticky prodlouží smlouvu. Podobně obchodně nemorální je automatické
prodlužování smluv, aniž by podnikatel o tomto prodloužení zákazníka informoval. Proto
navrhuji automatické prodlužování zakázat. Pokud si zákazník bude přát, či bude souhlasit
s prodloužením smlouvy, musí o tom podnikatel vést záznam po celou dobu trvání smlouvy.
3) Podnikatel si smluvně vynutí pokutu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou.
Považuji za nepřípustné, aby podnikatel při podepisování smlouvy na služby elektronických
komunikací nutil zákazníka souhlasit se smluvní pokutou v případě, že se zákazník rozhodne
předčasně ukončit svou smlouvu. Proto navrhuji tento typ smluvní pokuty zakázat.
Všechna tato opatření výrazně zlepší zákazníkům jejich práva vůči operátorům. Usnadní jim změnit
podnikatele a tím dojde i k většímu konkurenčnímu boji podnikatelů o zákazníky. Větší konkurence
bude mít za následek zlepšení kvality služeb elektronických komunikací a snížení cen.
Nekalé praktiky vůči ostatním podnikatelům:
Česká republika je jedinou evropskou zemí, kde nepůsobí plnohodnotní virtuální operátoři.
Podnikatelé v oblasti elektronických služeb, kteří by se chtěli stát virtuálními operátory, se nemohou
se stávajícími mobilními operátory (= majiteli mobilních sítí) dohodnout. Stávající mobilní
operátoři mnohdy jednání uměle prodlužují o celé měsíci i roky, či si kladou nesmyslné podmínky,
které si v zahraničí operátoři obvykle vůbec nevynucují. A výslednou dohodu s virtuálním
operátorem nakonec bezdůvodně odmítnou.
Proto navrhuji souborem opatření zamezit stávajícím mobilním operátorům zneužívat své postavení
vůči ostatním podnikatelům, znemožnit jim nesmyslně prodlužovat jednání a naopak jim chci
uložit, aby povinně museli oznámit důvody odmítnutí dohody. Tyto důvody pak bude mít k dispozici
i Český telekomunikační úřad a může lépe plnit svou roli mediátora jednání.
Protože podle ustanovení evropského regulačního rámce není právní nárok na uzavření smlouvy
o přístupu, nelze si právně vynutit vstup virtuálních operátorů do mobilních sítí stávajících
mobilních operátorů. Proto alespoň soubor navržených opatření může účinně napomoci

plnohodnotným virtuálním operátorům vstoupit do mobilních sítí stávajících mobilních operátorů.
V případě úspěchu by i virtuální operátoři mohli nově nabízet služby zákazníkům, což opět
pomůže rozhýbat konkurenci na telekomunikačním trhu, zlepší služby a sníží ceny.
Název
Návrh zákona, 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
Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo
A) Zhodnocení platného právního stavu
Současná právní úprava uzavírání smluv o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo zajištění přístupu k veřejné komunikační síti s využitím prostředku komunikace na
dálku, ani automatické prodlužování smluv uzavřených na dobu určitou neřeší.
Dále není dostatečně řešena otázka uzavírání smluv o přístupu a propojení mezi stávajícími podnikateli
a zájemci o pozici virtuálních operátorů.
B) Hlavní principy navrženého návrhu zákona a důvody jeho nezbytnosti
Navržená novela řeší
a) uzavírání, nebo změnu smluv s využitím přístupu na dálku,
b) problematiku automatického prodlužování smluv,
c) sjednávání smluvních pokut v případě předčasného ukončení smluv uzavřených na dobu
určitou a
d) problematiku neexistence plnohodnotných virtuálních operátorů na českém telekomunikačním
trhu.
Dotčené subjekty
Dotčenými subjekty, na které má navrhovaná úprava přímý, či nepřímý dopad, jsou zejména zákazníci
telekomunikačních podnikatelů a podnikatelé.
Konzultace
Vzhledem k charakteru řešené problematiky věci byly skutečnosti spojené s návrhem konzultovány
s odborníky z Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož kompetence uvedená problematika spadá.
2. Hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet
Navrhované změny nemají žádný dopad na státní rozpočet, rozpočet krajů a obcí. Jejich účelem je
zlepšit ochranu spotřebitele před nekalými obchodními praktikami operátorů a legislativně upravit
proces komerčního vstupu plnohodnotných virtuálních operátorů na telekomunikační trh.

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské
unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie.
5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká
republika vázána
Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána.
ZVLÁŠTNÍ ČÁST
K Čl. I:
K bodu 1 – odstavci 9
Smlouvy o poskytování veřejně dostupné službě elektronických komunikací nebo připojení k veřejné
komunikační síti obsahují podle § 63 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích mnoho povinných
náležitostí popisujících vlastnosti poskytované služby. Při sjednávání nebo změně těchto smluv na
dálku je spotřebitel v nevýhodném postavení a v důkazní nouzi, pokud dokládá, že k uzavření nebo
změně smlouvy přistoupil za zcela jiných podmínek.
Častým nešvarem je i nekvalitní obsluha zákaznických linek, která poskytuje pouze kusé informace o
poskytovaných službách s cílem nalákat spotřebitele na zdánlivě výhodnou akci.
Cílem předkládaného návrhu je zajistit, že při uzavírání smluv na dálku dostane spotřebitel písemně (v
klasicky listinné nebo elektronické podobě) informace uvedené v § 63 odst. 1, tak aby měl kompletní
informace o poskytované službě. Tím se zabrání mnohým účastnickým sporům a nepříjemným
překvapením, když po měsíci obdrží spotřebitel fakturu.
K bodu 1 – odstavci 10
Z důvodu ochrany spotřebitele se zakazuje automatické prodlužování smluv uzavřených na dobu
určitou. Cílem je, aby operátor před ukončením platnosti smlouvy oslovil účastníka s nabídkou a
účastník prokazatelně souhlasil s prodloužením smlouvy.
K bodu 1 – odstavci 11
Smluvní pokuta je zajišťovacím institutem, který se uplatňuje v momentě, kdy byla porušena smluvní
povinnost (viz § 544 občanského zákoníku). Porušení povinnosti v elektronických komunikacích je
např. neplacení včas, placení nižší částky atd.
V žádném případě – a vychází to i z judikatury soudů – není ukončení smlouvy porušením smluvní
povinnosti. Ukončení smlouvy je právním aktem – kdy se jeden z účastníků rozhodne i při vědomí
nutnosti vypořádání smluvních závazků ukončit vztah, a to i předčasně. Smluvní pokuta nemůže tedy

sloužit k zajištění závazků, pro tyto účely je zapotřebí využívat standardního postupu – vypořádání
závazků.
Jak judikovaly soudy, účelem smluvní pokuty je sankcionovat tu smluvní stranu, jež neplní své
povinnosti, vést ji k řádnému plnění závazků a poskytovat náhradu straně porušením smlouvy
poškozené. Je-li tedy ujednání o smluvní pokutě zařazeno do smlouvy, lze z logiky věci usuzovat, že
bylo vůlí smluvních stran za pomocí tohoto institutu postihnout pochybení jedné smluvní strany, a
zajistit tak splnění smluveného závazku. Umožňuje-li to znění smlouvy, je tedy toto ujednání třeba
vztáhnout právě ke skutečnosti spočívající v porušení smluvní povinnosti, k němuž se smluvní pokuta
již ze své podstaty váže (33 Cdo 1216/2010 Nejvyšší soud a obdobně například 23 Cdo 1218/2009
Nejvyšší soud, 28 Cdo 2720/2011 Rozsudek Nejvyššího soudu, 33 Cdo 3455/2009 Nejvyšší soud).
K bodu 2
Cílem návrhu je postavit logickou strukturu procesu vyjednávání o smlouvě o přístupu nebo smlouvě o
propojení. Zároveň se nově stanovuje povinnost pro operátora, který odmítá uzavřít smlouvu,
informovat odmítnutého podnikatele o konkrétních důvodech (zejména ekonomických, technických,
organizačních), které mu znemožňují smlouvu uzavřít. Tuto informaci musí odmítající operátor zaslat i
Českému telekomunikačnímu úřadu, který tak získá podstatné informace jednak pro vlastní jednání,
které může vést k řešení situace (mediační role), nebo v případě, že jednání eskaluje do sporu podle
odstavce 7 k rozhodnutí o tomto sporu. Nicméně je nutné vést v patrnosti, že na uzavření smlouvy
o přístupu není podle ustanovení evropského regulačního rámce právní nárok.
K bodům3 až 8
Jedná se o doplnění správních deliktů a sankcí k nově konstituovaným povinnostem v § 63 odst. 9 a
odst. 10 a k § 80. Obojí je začleněno do současného systému sankcí v § 118.
K bodu 9
Vzhledem ke změně systemizace § 80 je třeba upravit i zákonné zmocnění k vydání prováděcího
právního předpisu.
K Čl. II:
Navrhuje se standardní postup, kdy zákon nabude účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
V Praze dne 23. října 2012
Jan Husák, v. r.
Ludmila Bubeníková, v. r.
Václav Cempírek, v. r.
Jaroslav Eček, v. r.
František Laudát, v. r.
Pavol Lukša, v. r.

Text vybraných ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění:

§ 63
Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a připojení
k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací
(1) Ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo
připojení k veřejné komunikační síti musí být srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem
uvedeno vždy
a) u podnikatele poskytujícího služby nebo zajišťujícího přístup k síti jméno, popřípadě jména,
příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou podnikající
osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo (místo podnikání) a identifikační číslo,
popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li
přiděleno, jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické
osoby, jde-li o právnickou osobu,
b) je-li uživatelem
1. podnikající právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organizační
složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě
jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště, datum narození nebo
rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a sídlo, popřípadě sídlo
organizační složky na území České republiky, popřípadě identifikační číslo právnické
osoby,
c) popis poskytované služby, zejména
1. informace, zda je poskytován přístup k číslům tísňového volání a údaje o lokalizaci
volajícího na čísla tísňového volání, popřípadě o omezení přístupu k číslům tísňového
volání,
2. informace o veškerých podmínkách omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo
možnosti jejich využívání,
3. minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby a zejména
lhůta pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum zahájení,
4. informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických
komunikací, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení,
a o tom, jaký vliv mohou mít tyto postupy na kvalitu poskytované služby,
5. informace o omezeních týkajících se užívání koncových zařízení,

6. informace o právech účastníka vyplývajících z § 95,
d) nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaznické podpory, včetně způsobů, jakými lze tyto
služby využívat,
e) údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny, a způsobu získávání aktuálních informací o všech
platných cenách služeb,
f) informace o termínech a způsobu vyúčtování ceny a placení, a případné rozdíly v ceně
u různých způsobů placení nebo při různých formách vyúčtování,
g) doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní doba,
h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního využívání služby,
které musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních nabídek,
i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté
služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit,
j) smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za nedodržení nebo porušení smluvních
povinností ze strany podnikatele poskytujícího službu nebo zajišťujícího přístup k síti nebo ze
strany účastníka,
k) ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která budou použita v případě nedodržení úrovně
kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě přerušení poskytování služby nebo
připojení,
l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy mimo soudní nebo správní
řízení,
m) způsob vyrozumění účastníka o změně smluvních podmínek,
n) druhy opatření, která může podnikatel přijmout v případě narušení bezpečnosti a integrity své
sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti
o) výše ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších identifikátorů účastníka
a podmínky přenesení,
p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva
uzavřena, včetně výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením,
které bylo uživateli k využívání služby poskytnuto,
q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních, nebo identifikačních údajů v účastnickém
seznamu v souladu s § 41 odst. 3.
(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo
zajišťující veřejnou komunikační síť uveřejní v každé své provozovně návrh smlouvy podle odstavce 1
a současně ji zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo
zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen zpřístupnit informace o svých službách. Úřad může
prováděcím právním předpisem stanovit způsob a rozsah povinnosti informovat

a) účastníky o cenách platných pro všechna volání na čísla a služby, na něž se vztahují zvláštní
cenové podmínky,
b) účastníky o jakékoliv změně přístupu k číslům tísňového volání nebo změně při lokalizaci
volajícího na čísla tísňového volání,
c) účastníky o jakékoliv změně podmínek omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo
možnosti jejich využívání,
d) o všech postupech zavedených poskytovatelem k měření a řízení provozu, aby se zabránilo
naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou mít na
kvalitu služby,
e) účastníky o jejich právu rozhodnout o tom, zda mají být jejich osobní nebo identifikační údaje
uvedeny v účastnickém seznamu v souladu s § 41 odst. 3 a o tom, v jakém rozsahu tyto údaje
budou uvedeny,
f) pravidelně zdravotně postižené účastníky o podrobnostech stávajících produktů a služeb jim
určeným.
(4) Uživatel, který požaduje připojení k veřejné komunikační síti nebo přístup k veřejně
dostupné službě elektronických komunikací, má právo uzavřít smlouvu s jedním nebo s více
podnikateli, kteří takové služby poskytují. To neplatí v případě, pokud jsou dány okolnosti vylučující
uzavření smlouvy podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.
(5) Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uložit rozhodnutím, aby provedl změnu smlouvy
nebo jejího zveřejněného návrhu pro veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro
zajištění připojení k veřejné komunikační síti, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími
právními předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany
spotřebitele, a to z důvodu nekalých, klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo z důvodu
diskriminace spotřebitele24a).
(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo
zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti
změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této změně účastníka. Pokud se jedná
o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo změny jiných
ustanovení, které vedou ke zhoršení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně
informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez
sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen
poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit
smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní
úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.
(7) V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uzavírá se spotřebitelem smlouvu na dobu
určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu elektronických komunikací
přesáhnout 24 měsíců. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen umožnit uživateli uzavření smlouvy i
na dobu nejvýše 12 měsíců; tím není vyloučena možnost uzavření smlouvy na delší dobu v případě, že
o to uživatel požádá.

(8) Smluvní ujednání, která by obsahovala takové podmínky a postupy pro ukončení smlouvy,
které jsou odrazující od změny poskytovatele služeb elektronických komunikací, jsou neplatná.
(9) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti prostřednictvím
některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační sítí povinen předat
uživateli informace podle odstavce 1 písemně před uzavřením smlouvy, jinak je toto uzavření
neplatné.
(10) Prodloužení smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti uzavřené na dobu určitou bez písemného
souhlasu účastníka je zakázané. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti může prodloužit tuto smlouvu
pouze za předpokladu, že ve lhůtě 6 měsíců před koncem platnosti smlouvy o to účastník
prokazatelně požádá, nebo pokud ve lhůtě ne dříve než 3 měsíce a ne později než 1 měsíc před
koncem platnosti smlouvy účastník poskytne souhlas s jejím prodloužením. Záznam o poskytnutí
souhlasu musí podnikatel vést po celou dobu trvání smluvního vztahu.
(11) Smluvní pokuty sjednané za předčasné ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou
jsou nepřípustné.

§ 80
(1) Přístup se zajišťuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi operátorem a podnikatelem
poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. Propojení sítí se zajišťuje na
základě písemné smlouvy uzavřené mezi operátory.
(2) Podnikatel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o přístupu nebo
smlouvy o propojení sítí předat Úřadu úplné znění uzavřené smlouvy, včetně příloh. Stejná povinnost
platí i pro předávání změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení.
(3) Úřad je oprávněn z vlastního podnětu nebo z podnětu kterékoliv dotčené strany vstoupit do
jednání podnikatelů o smlouvě o přístupu nebo o smlouvě o propojení sítí v odůvodněných případech,
je-li to nezbytné pro naplnění cílů regulace uvedených v § 5. Úřad ke sporné části návrhu smlouvy
vydá stanovisko, které sdělí smluvním stranám. Na vydání stanoviska se nevztahuje správní řád.
(4) Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí do
2 měsíců ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, je Úřad oprávněn na základě návrhu kterékoliv
smluvní strany rozhodnout spor o přístupu nebo propojení postupem podle § 127. Součástí návrhu
smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být návrh smlouvy se specifikací jeho sporných částí.
(5) V případě změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení se použijí
odstavce 3 a 4 obdobně.
(6) Podnikatelé, kteří uzavřeli smlouvu o propojení nebo přístupu, jsou povinni uhradit cenu za
propojení nebo přístup stanovenou ve smlouvě o propojení nebo přístupu.
(7) Minimální náležitosti, které musí obsahovat návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení sítí,
stanoví prováděcí právní předpis.
(2) V případě změn a dodatků smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení se použijí
odstavce 4 až 7 obdobně.

(3) Minimální náležitosti, které musí obsahovat návrh smlouvy o přístupu nebo
o propojení sítí, stanoví prováděcí právní předpis.
(4) Podnikatel podle odstavce 1, který požádal o uzavření smlouvy o přístupu nebo
propojení, je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy předat Úřadu její úplné
znění, včetně příloh.
(5) Pokud se oslovený podnikatel podle odstavce 1 rozhodl odmítnout uzavření smlouvy
o přístupu nebo propojení, neprodleně písemně o odmítnutí informuje odmítnutého podnikatele
a zároveň uvede konkrétní důvody odmítnutí, a to zejména
a) technické důvody,
b) ekonomické důvody,
c) organizační důvody nebo
d) další důvody, které měly vliv na jeho rozhodnutí o odmítnutí navrhovaného řešení.
Tyto informace zašle odmítající podnikatel podle odstavce 1 současně Úřadu.
(6) Úřad vstoupí z vlastního podnětu, je-li to nezbytné pro naplnění cílů regulace
uvedených v § 5, nebo z podnětu kterékoliv dotčené strany do jednání podnikatelů o smlouvě o
přístupu nebo o smlouvě o propojení sítí. Úřad ke sporné části návrhu smlouvy nebo k důvodům
odmítnutí podle odstavce 5 vydá stanovisko, které sdělí smluvním stranám.
(7) Nedojde-li k uzavření písemné smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí do 2
měsíců ode dne zahájení jednání o návrhu smlouvy, rozhodne Úřad na základě návrhu
kterékoliv smluvní strany spor o přístupu nebo propojení postupem podle § 127. Součástí
návrhu smluvní strany na rozhodnutí sporu musí být návrh smlouvy se specifikací jeho
sporných částí. Dnem zahájení jednání se rozumí den, kdy smluvní strana prokazatelně předala
návrh smlouvy druhé smluvní straně.

§ 118
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační činnosti, nebo změny údajů,
které uvedla v oznámení o komunikační činnosti nebo neoznámí ukončení komunikační
činnosti,
d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1,
f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s tímto
oprávněním,
g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3,
h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4,

i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím
osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96 odst. 1 nebo 2,
k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu dotazů na účastnická čísla nebo
jiné obdobné údaje, poskytuje údaje účastníka, které veřejný seznam neobsahuje,
l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné povahy
vydaným Úřadem podle § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82
odst. 4, § 85 odst. 7, § 86 odst. 3,
m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu skutečností,
na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno,
n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů, neinformuje
o svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo § 22d odst. 2,
o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje technické
požadavky,
p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle § 102
odst. 3,
q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního vedení
stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 102 odst. 5 nebo ochranného
pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje stanovené v rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu podle § 103 odst. 1, nebo
r) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení
činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto vedení, nebo která by
mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího souhlasu vlastníka
vedení.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že
a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,
b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic bezprostředně
po skončení platnosti tohoto oprávnění,
c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto oprávnění
uděleno,
d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje Úřad o pronájmu tohoto
oprávnění podle § 19a odst. 4,
e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1, nebo
f) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze
osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto
oprávnění uděleno, nebo
b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož provozem
vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala
rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení poskytování služeb
elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb, nebo
b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení provozu
elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb elektronických komunikací
nebo provozování radiokomunikačních služeb.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí správního deliktu
tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu
státní kontroly elektronických komunikací nebo o jejich odstranění bezodkladně neinformuje
Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.
(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu přídělu bez souhlasu Úřadu,
b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího službu elektronických komunikací, pokud jde
o číselné řady používané pro přístup k jeho službám podle § 30 odst. 10,
c) nesplní povinnost používat normy, specifikace nebo doporučení podle § 62 odst. 1 nebo 2,
d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stanoveným účelem nebo nezabezpečuje zachování
jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2,
e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle § 80 odst. 2, nebo podle
§ 80 odst. 3,
f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého podnikatele o odmítnutí nebo neuvede jeho
důvody nebo tyty informace nezašle Úřadu, nebo
f) g) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu oprávnění k využívání čísel bez
souhlasu Úřadu.
(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí správního deliktu tím, že
a) neprovede technické úpravy při změně číslovacího plánu podle § 29 odst. 3, nebo

b) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel nezajistí, aby bylo ukončeno
využívání čísel na základě tohoto oprávnění podle § 36 odst. 8.
(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního deliktu tím,
že
a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským
harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní svým účastníkům bezplatné volání
na tato čísla podle § 69 písm. c),
b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,
c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5,
d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla podle § 33a odst. 1,
e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2,
f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o aktivovaných
předplacených kartách podle § 61 odst. 4,
g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro informační a operátorské
služby podle § 66 odst. 1,
h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67,
i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),
j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní
telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3,
k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92,
l) nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství,
m) neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v přímo použitelném
předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství,
n) porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny roamingu stanovenou v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství,
o) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely informační
služby podle § 41 odst. 3, nebo
p) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního číslovacího
prostoru podle § 61 odst. 6.
(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1, nebo

b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k operátorským službám a
nejméně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2.
(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu tím, že
a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů podle § 44 odst. 4,
b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny stanovené Úřadem podle § 45 odst. 2,
c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo výkonnostních cílů jednotlivých služeb podle
§ 47 odst. 1,
d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu podle
§ 54 odst. 1 písm. b),
e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7,
j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost splnění povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo
odst. 3, nebo nesdělí nebo sdělí opožděně náhradní lhůtu podle § 40 odst. 6 pro splnění
povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo 3,
k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním způsobem podle § 41 odst. 3,
l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace podle § 47 odst. 2,
m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní volání,
faksimilní komunikaci a přenos dat rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup k internetu
podle § 40 odst. 5,
n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1,
o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka nebo neumožní bezplatné neuveřejnění,
opravu, ověření anebo odstranění identifikačních údajů z účastnického seznamu v rozporu
s § 41 odst. 6,
p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uživatelů podle § 42 odst. 2,
q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že hodlá převést svou síť určenou pro poskytování
služeb připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístupu v pevném místě
k veřejně dostupné telefonní službě, nebo její podstatnou část na jinou právnickou osobu, nebo
r) neposkytuje zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné telefonní službě podle §
43 odst. 1.
(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí správního deliktu tím, že

a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že uplatněné ceny jsou nákladově orientované,
c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1,
d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění míry návratnosti investic nebo
nejsou v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů podle § 86, ačkoliv má povinnost
nákladové orientace cen,
e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84 odst. 2,
f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení v rozporu s § 84 odst. 7,
g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy podle § 84 odst. 8,
h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1,
i) neuveřejní referenční nabídku pro
a podmínkami stanovenými podle § 85,

zpřístupnění

účastnického

vedení

s náležitostmi

j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a přístup ke specifickým síťovým prvkům
a přiřazeným prostředkům podle § 84 odst. 3,
k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou podle § 51 odst. 5 písm. f),
l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5 písm. a) až e), 6, 7 nebo 12,
m) využívá informace poskytnuté od jiného podnikatele před, v průběhu nebo po sjednání smlouvy
o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo s nimi nakládá v rozporu s § 81 odst. 2,
n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7.
(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí
správního deliktu tím, že
a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle § 88
odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,
b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,
c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 odst. 8
s výjimkou osobních údajů,
d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,
e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,

f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k negeografickým
telefonním číslům na území České republiky podle § 35,
g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu podle
§ 54 odst. 1 písm. b),
h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi příhraničními
oblastmi podle § 29 odst. 2,
i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě podle
§ 71,
j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10 nebo
nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,
k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,
l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů podle § 65
odst. 1, nebo
m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu s § 65
odst. 2 nebo 3.
(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize širokého formátu podle § 68
odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 69,
c) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 73 odst. 7
a 8 typy rozhraní a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení přístrojů, nebo
změny těchto technických specifikací,
d) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle
§ 33 odst. 3 písm. b),
e) odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu přístroj bez povolení Úřadu podle § 74 odst. 5
nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny podmínky podle § 74 odst. 6,
f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem související
služby podle § 72 odst. 1,
g) nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem, který
podle § 13 oznámil podnikání,
h) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3
písm. a),
i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla
uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 9,
j) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4,

k) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7, nebo
l) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6.
(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1,
c) neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému orgánu nebo je po uplynutí
doby uchovávání nezlikviduje podle § 97 odst. 3,
d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů podle § 97
odst. 6,
e) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11,
f) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4,
g) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle § 98
odst. 1,
h) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě a interoperability
poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,
i) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném odvětví
v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede oddělenou evidenci
nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně neoddělí činnosti podle § 86
odst. 8 písm. b),
j) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením některé
z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4,
k) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,
l) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost ponechat si své telefonní
číslo podle § 34 odst. 1,
m) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením obecné
povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, po kterou není
účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně
dostupná služba elektronických komunikací,
n) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou uloženou
mu Úřadem podle § 35 odst. 2,
o) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem podle § 35
odst. 3,
p) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,

q) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro koncové
uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
r) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
s) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,
t) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného návrhu
smlouvy podle § 63 odst. 5,
u) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu bez
sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,
v) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7,
w) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních přijatých
s cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele uloženou Úřadem podle
§ 71 odst. 1,
x) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením některé
z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
y) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, nebo
z) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6.,
aa) neposkytne účastníkovi informace podle § 63 odst, 9,
ab) v rozporu s § 63 odst. 10 automaticky prodlouží smlouvu na uzavřenou na dobu určitou,
nebo nevede záznam o poskytnutí souhlasu.

(15) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí správního deliktu tím,
že
a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání služby v souladu s § 83
odst. 5,
b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2,
c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4,
d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4,
e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,
f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7.
(16) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání se dopustí
správního deliktu tím, že
a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,

b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo
c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných smluvních podmínek podle §
72b odst. 1.
(17) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální rozhlasové
a televizní vysílání se dopustí správního deliktu tím, že
a) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce podle § 83 odst. 9
písm. b),
b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst. 9 písm. a), nebo
c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c).
(18) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální televizní
vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání v této síti se
dopustí správního deliktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě datového toku podle § 72c.
(19) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního rozhlasového a televizního vysílání se
dopustí správního deliktu tím, že nezajistí ve své síti službu šíření služeb přímo souvisejících
s programem podle § 83 odst. 8.
(20) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro originaci
národních volání se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla tísňového volání podle § 33 odst. 1 nebo
nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci
volajícího podle § 33 odst. 2, nebo
b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33
odst. 5.
(21) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f),
odstavce 3 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. f) nebo odstavce 6 písm. g),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e),
odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f)
až m), odstavce 13 písm. i) až l) nebo odstavce 14 písm. j) až z) nebo odstavce 14 písm. j) až
ab),
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b),
odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až e) odstavce 6 písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a)
až c), odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce
13 písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až i), odstavce 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20.

