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Informační podklad ke kompatibilitě návrhu na vydání 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 (sněmovní tisk 417), s právem EU

Úvod:
Návrh novely zákona o elektronických komunikacích navrhuje snížit maximální možnou náhradu
placenou poskytovateli služby elektronických komunikací ze strany spotřebitele v případě
ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou z dosavadních 20 % zbývajících paušálů (nebo
minimálního sjednaného plnění) na 5 % součtu těchto zbývajících paušálů, popř. minimálního
plnění. Z legislativně technického hlediska jde o náhradu dvou číslovek (uvedení jedné dvacetiny
místo jedné pětiny) v § 63, odst. 1, písm. p zákona o elektronických komunikacích. Návrh se netýká
jiných subjektů mimo spotřebitelů. Pokud jde o jiné subjekty, předmětné ustanovení v účinné i
navrhované variantě jen vyžaduje, aby byla výše takové úhrady ve smlouvě uvedena.

Stanovisko PI:
Evropské právo sice elektronické komunikace poměrně rozsáhle reguluje (zejm. směrnice
2002/21/ES a 2002/22/ES), úhradu při skončení smlouvy uzavřené na dobu určitou však výslovně
neupravuje. Členské státy tak mají v této oblasti poměrně široký prostor, omezený zejména unijní
úpravou ochrany spotřebitele. Odstavec 1 článku 3 směrnice o nepřiměřených podmínkách
ve spotřebitelských smlouvách (93/13/EHS) označuje smluvní podmínku za nepřiměřenou, pokud
způsobuje významnou nerovnováhu v neprospěch spotřebitele. Článek 6 stejné směrnice pak
ukládá členským státům, aby zajistily neplatnost takových nepřiměřených podmínek za zachování
platnosti zbytku smlouvy (aby spotřebitel neutrpěl zánikem celého smluvního vztahu, a tedy
odepřením zboží či služby).
Pokud jde konkrétně o úhradu v případě zániku smlouvy uzavřené na dobu určitou, členský stát
musí zajistit, aby existoval určitý limit této náhrady, placené ze strany spotřebitele. Tento limit
nesmí způsobovat významnou nerovnováhu v neprospěch spotřebitele. Limit tedy nesmí
nepřiměřeně překračovat náklady poskytovatele služeb elektronických komunikací spojené
s ukončením takové smlouvy (např. ušlý zisk rozpočítaný do celé platnosti smlouvy). Na druhou
stranu z tohoto pravidla nevyplývá žádná minimální výše limitu úhrady, protože jde o ustanovení
na ochranu spotřebitele, nikoliv poskytovatele služeb. Návrh je tedy slučitelný s právem EU.

Závěr:
Navržená úprava je slučitelná s právem EU.
Tento informační podklad je zpracován k uvedenému číslu sněmovního tisku a nereflektuje
eventuální pozdější pozměňovací návrhy.

Materiál byl Parlamentním institutem zpracován na základě usnesení organizačního výboru
Poslanecké sněmovny č. 168, II. volební období.
Práce slouží výhradně pro poslance a senátory Parlamentu České republiky.
Zveřejňování je možné jen se souhlasem Parlamentního institutu a autora.

