Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne …2004
kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů
v Telekomunikačním věstníku a způsob jejich předávání k uveřejnění
Ministerstvo informatiky stanoví podle § 149 odst. 2 zákona č. .../ 2004 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně dalších zákonů (zákon o elektronických komunikacích), k provedení
§ 126 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích:
§0
Vydávání Telekomunikačního věstníku (dále jen „Věstník“) zabezpečuje Ministerstvo
informatiky prostřednictvím portálu veřejné správy.1)
§0
(1) Ve Věstníku se uveřejňují údaje a informace v případech, ve kterých uveřejnění
stanoví zákon o elektronických komunikacích.
(2) Ve Věstníku se dále uveřejňují také jiné údaje a informace, pokud tuto povinnost
stanoví zvláštní právní předpis.
§0
(1) Ve Věstníku se mohou uveřejňovat údaje v případech, ve kterých zákon stanoví
povinnost jejich uveřejnění, avšak neurčuje způsob uveřejnění.
(2) Ve Věstníku se mohou též uveřejňovat rozsudky ve věcech elektronických
komunikací, pokud soud v rozsudku přiznal právo na uveřejnění.
§0
(1) Podkladem pro uveřejnění ve Věstníku jsou originály nebo úředně ověřené kopie
písemností obsahující údaje nebo informace, které se mají uveřejnit. Tyto údaje nebo
informace mohou být zaslány i elektronickými prostředky, je-li k nim připojen zaručený
elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným
poskytovatelem certifikačních služeb podle zvláštního právního předpisu.2)
(2) Údaje nebo informace a rozsudky, v nichž soud přiznal právo na uveřejnění, určené
k uveřejnění ve Věstníku se zasílají provozovateli portálu. Cenu za uveřejnění údajů,
informací nebo rozsudků je povinen provozovateli portálu uhradit ten, kdo o uveřejnění
požádal.
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§ 2 písm. r) a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
)
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.

-2(3) Za obsahovou správnost podkladů pro uveřejnění zodpovídá žadatel o uveřejnění. Za
soulad obsahu uveřejněných údajů, informací nebo rozsudků se zaslanými podklady
zodpovídá provozovatel portálu.
§0
(1) Ministerstvo informatiky bude po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona
o elektronických komunikacích zabezpečovat tisk Věstníku v listinné podobě.
(2) Z hlediska požadavků zvláštních právních předpisů rozhodnými jsou obsah
uveřejněných údajů nebo informací na portálu veřejné správy a den, kdy byly údaje nebo
informace na tomto portálu uveřejněny.
§0
Účinnost
Ministr:
………..

