Komplexní pozměňovací návrh Patrika Nachera a Martina Jiránka k sněmovnímu
tisku 420 – vládní 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 zákonů
ZÁKON
ze dne……2019,
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
Změna zákona o elektronických komunikacích
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., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011
Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,
zákona č. 457/2011 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., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č.
303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č.
258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č.
183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č.
287/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 34 odst. 1 se za slova „si mohl“ vkládá slovo „bezplatně“.
2. V § 34 se doplňují odstavce 6 až 9, které znějí:
„(6) Účastník, který hodlá uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti s jiným podnikatelem
zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací, než se kterým má uzavřenu smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti (dále jen „přejímající
poskytovatel služby“), může zároveň přejímajícího poskytovatele služby požádat o zajištění přenesení
telefonního čísla. V žádosti uvede zejména
a) identifikační údaje účastníka,
b) podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo poskytujícího
účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „opouštěný
poskytovatel služby“),
c) telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, a
d) den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout; přejímající poskytovatel služby
neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí provedení úkonů
potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má přenos
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telefonního čísla proběhnout a který je zároveň dnem ukončení smluvního vztahu
s opouštěným poskytovatelem služby.
(7) Přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost účastníka před tím, než jeho
jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla; neposkytne-li
účastník na výzvu přejímajícího poskytovatele služby potřebnou součinnost při ověření své totožnosti,
hledí se na něho, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.
(8) Přejímající poskytovatel služby do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti účastníka
podle odstavce 6 vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení
telefonního čísla a okamžiku zániku smlouvy podle § 63 odst. 12 a společně s ním zajistí, aby jimi
poskytované služby na sebe přímo navazovaly.
(9) Opouštěný poskytovatel služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené služby
podanou nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy vrátí zbývající zůstatek předplatného.
Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě a výše zpoplatnění
musí odpovídat skutečným nákladům, které opouštěnému poskytovateli služby prokazatelně vznikly
při vrácení zůstatku.“.
3. V § 55 odst. 3 se slova „§ 34 nebo“ zrušují.
4. V § 57 odst. 4 se slova „§ 34 nebo“ a poslední věta zrušují.
5. V § 63 odst. 1 písmeno o) zní:
„o)
podmínky pro přenesení telefonního čísla,“.
.
6. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) pro případ ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již
výpovědí, nebo dohodou smluvních stran,
1. informace o výši úhrady, která smí být v případě smlouvy se spotřebitelem požadována pouze,
pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a která nesmí být v případě smlouvy uzavřené
se spotřebitelem vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních
plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá
z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně,
nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny, a
2. výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo
účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,“.
7. V § 63 odstavec 12 zní:
„(12) Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku smlouvy nejpozději ve lhůtě 2
pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby vyrozumí opouštěného
poskytovatele služby podle § 34 odst. 8. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku
smlouvy je kratší než 2 pracovní dny nebo k přenesení telefonního čísla nedošlo.“.
8. V § 63 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Ustanovení odstavce 1 písm. p) a odstavců 7 a 9 až 11 se vedle spotřebitele použijí i na
podnikající fyzickou osobu.“.
9. Za § 66 se vkládá nový § 66a, který zní:
„§ 66a
(1) Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací
nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických
komunikací (dále jen „srovnávací nástroj“) z hlediska
a) cen za poskytování služeb, a
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b) kvality poskytované služby, je-li nabízena minimální kvalita služby nebo je-li poskytovatel služby
povinen takové informace zveřejnit podle § 71.
(2) Srovnávací nástroj uvedený v odstavci 1 musí
a) být provozně nezávislý na podnikatelích poskytujících veřejně dostupné služby elektronických
komunikací,
b) jasně uvádět identifikační údaje provozovatele srovnávacího nástroje,
c) stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž bude porovnání vycházet,
d) poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední aktualizace,
e) být otevřený jakémukoli podnikateli poskytujícímu veřejně dostupné služby elektronických
komunikací, zpřístupňovat důležité informace a obsahovat širokou škálu nabídek, jež pokrývá
významnou část trhu, a v případě, že zobrazené informace nepředstavují úplný přehled trhu,
zřetelné prohlášení v tomto smyslu před zobrazením výsledků,
f) nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací,
g) obsahovat možnost srovnání cen a kvality poskytovaných služeb mezi nabídkami dostupnými
pro spotřebitele a mezi těmito nabídkami a standardními veřejně dostupnými nabídkami pro jiné
koncové uživatele.
(3) Úřad může zajistit provozování srovnávacího nástroje podle odstavce 1 certifikací
poskytovatele srovnávacího nástroje, který splňuje požadavky podle odstavce 2.
(4) Podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou povinni
předávat Úřadu nebo poskytovateli srovnávacího nástroje veškeré informace nezbytné pro zajištění
srovnávacího nástroje.
(5) Rozsah, formu a způsob předávání informací podle odstavce 4 stanoví prováděcí právní
předpis.
10. V § 118 odst. 12 se na konci testu písmene b) doplňuje „nebo § 66a odst. 4“.
11. V § 118 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno af), které zní:
„af) nevyrozumí opouštěného poskytovatele služby podle § 34 odst. 8 nebo v rozporu s § 34 odst. 8
nezajistí přímou návaznost služeb.“.
12. V § 118 odst. 23 písm. b) se za slova „odstavce 14 písm. k) až ad)“ vkládají slova „nebo af)“.
13. V § 150 odst. 5 se za text „§ 64 odst. 13,“ vkládá text „§ 66a odst. 5,“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Srovnávací nástroj podle § 66a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, Český telekomunikační úřad v části týkající se kvality poskytované služby
zveřejní nebo zajistí jeho provozování certifikací podle § 66a odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2020.
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Odůvodnění
Komplexní pozměňovací návrh vychází z vládního návrhu zákona a zachovává hlavní instituty
s cílem podpořit konkurenci na trhu elektronických komunikací a legislativně podpořit reziduální
soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu. K tomu by mělo přispět zásadní omezení možnosti požadovat
úhradu v případě ukončování smluv na dobu určitou a legislativní podpora zjednodušení přenesení
čísla tak, aby účastník, který si chce změnit operátora, nebyl odrazován složitostí administrativního
postupu. Současně se navrhuje zkrácení lhůty pro zánik smlouvy v případě přechodu mezi operátory.
Komplexní pozměňovací návrh přináší zpřesnění vládního návrhu v následujících oblastech:
a) Aby při přenesení čísla nevznikaly pochybnosti o identitě účastníka, který o přenesení čísla žádá,
bude v žádosti o přenesení čísla i položka „identifikační údaje účastníka“.
b) Doplňuje se legislativní zkratka i pro opouštěného operátora z důvodu lepší přehlednosti.
c) K zániku smlouvy dojde do 2 pracovních dní, vládní návrh hovořil o 2 kalendářních dnech.
d) S ohledem na komplikovanost ověření, zda určitý subjekt je tzv. mikropodnik, tak se tento aspekt
z návrhu zákona vypouští.
e) Jednoznačně se stanoví, že přenesení čísla je poskytováno bezplatně.
f) Nově bude mít možnost spotřebitel požádat o vrácení kreditu u předplacené karty při přenesení do
30 dnů ode dne ukončení smlouvy s původním operátorem.
g) Účinnost zákona se předpokládá k 1. lednu 2020.
h) Komplexní pozměňovací návrh obsahuje tzv. srovnávací nástroj, neboť klíčovým prvkem na
konkurenčních trzích s několika poskytovateli nabízejícími služby je dostupnost transparentních,
aktuálních a srovnatelných informací o nabídkách a službách. Koncoví uživatelé by měli mít
možnost snadného porovnání cen různých služeb nabízených na trhu na základě informací o
cenách zveřejňovaných ve snadno dostupné formě.
Nezávislé srovnávací nástroje, jako jsou internetové stránky, jsou pro koncové uživatele
účinným prostředkem k posouzení výhod různých poskytovatelů služeb přístupu k internetu nebo
dalších veřejně dostupných komunikačních služeb (volání, SMS, MMS), kdy jsou tyto služby
poskytovány za přímou peněžní platbu, ať již opakovanou, nebo založenou na spotřebě, a k získání
nestranných informací, zejména srovnáním cen, sazeb a parametrů kvality na jednom místě. Tyto
nástroje by měly být na poskytovatelích služeb z provozního hlediska nezávislé a neměly by žádného
poskytovatele služeb upřednostňovat ve výsledcích vyhledávání.
Nezávislé srovnávací nástroje mohou být provozovány Českým telekomunikačním úřadem
nebo i soukromými subjekty, měly by nicméně fungovat v souladu s vymezenými kritérii kvality,
včetně požadavku poskytovat podrobné identifikační údaje provozovatele srovnávacího nástroje,
poskytovat přesné a aktuální informace, uvádět čas poslední aktualizace, stanovit jasná, objektivní
kritéria, z nichž bude srovnání vycházet, a zahrnovat širokou škálu nabídek, které pokrývají
významnou část trhu.
Srovnávací nástroj týkající se kvality služeb, nikoliv cenového srovnání, bude spuštěn do 9
měsíců po nabytí účinnosti zákona s ohledem na skutečnost, že na úrovni EU se teprve budou
vypracovávat pokyny, které by mělo vydat Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti
elektronických komunikací do 21. 6. 2020 a musí existovat i časový prostor pro změnu předmětné
vyhlášky upravující rozsah a formu informací, které budou povinni podnikatelé v elektronických
komunikacích předávat, aby byla zajištěna činnost srovnávacího nástroje.
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Platné znění vybraných ustanovení zákona s vyznačením navrhovaných změn
§ 34
Přenositelnost telefonních čísel
(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací je povinen zajistit, aby každý účastník, který o to požádá, si mohl
bezplatně ponechat své telefonní číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího plánu, nezávisle na
podnikateli, který službu poskytuje, v případě
a) geografických telefonních čísel na určeném území,
b) negeografických telefonních čísel kdekoli na území státu.
Tato povinnost se nevztahuje na přenositelnost telefonních čísel mezi veřejnou pevnou a
veřejnou mobilní komunikační sítí. To neplatí v případě telefonních čísel, u kterých to stanoví
prováděcí právní předpis podle § 29 odst. 4.
(2) Geografickým telefonním číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, kde část jeho číselné
struktury obsahuje geografický význam užívaný pro směrování volání na fyzické umístění koncového
bodu veřejné komunikační sítě.
(3) Negeografickým telefonním číslem se rozumí číslo z číslovacího plánu, které není
geograficky vázaným číslem, zejména čísla pro přístup ke službám na účet volaného, služeb
s vyjádřenou cenou a účastnická čísla veřejných mobilních komunikačních sítí.
(4) Technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady
pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností telefonních čísel stanoví Úřad
opatřením obecné povahy.
(5) Doba, po kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle
poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací, nesmí přesáhnout jeden pracovní
den.
(6) Účastník, který hodlá uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti s jiným podnikatelem
zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací, než se kterým má uzavřenu smlouvu o poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti (dále jen
„přejímající poskytovatel služby“), může zároveň přejímajícího poskytovatele služby požádat o
zajištění přenesení telefonního čísla. V žádosti uvede zejména
a) identifikační údaje účastníka,
b) podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo
poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen
„opouštěný poskytovatel služby“),
c) telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, a
d) den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout; přejímající poskytovatel služby
neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí provedení úkonů
potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, ke kterému má
přenos telefonního čísla proběhnout a který je zároveň dnem ukončení smluvního vztahu
s opouštěným poskytovatelem služby.
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(7) Přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost účastníka před tím, než
jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele služby o přenesení telefonního čísla;
neposkytne-li účastník na výzvu přejímajícího poskytovatele služby potřebnou součinnost při
ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako by o přenesení telefonního čísla nepožádal.
(8) Přejímající poskytovatel služby do jednoho pracovního dne od obdržení žádosti
účastníka podle odstavce 6 vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o
přenesení telefonního čísla a okamžiku zániku smlouvy podle § 63 odst. 12 a společně s ním
zajistí, aby jimi poskytované služby na sebe přímo navazovaly.
(9) Opouštěný poskytovatel služby na žádost spotřebitele využívajícího předplacené
služby podanou nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení smlouvy vrátí zbývající zůstatek
předplatného. Vrácení zůstatku může být zpoplatněno, pouze pokud je tak uvedeno ve smlouvě a
výše zpoplatnění musí odpovídat skutečným nákladům, které opuštěnému poskytovateli služby
prokazatelně vznikly při vrácení zůstatku.
§ 55
(1) Podnikatel, který je povinen poskytovat službu podle § 34, a podnik s významnou tržní
silou na relevantním trhu, který je povinen poskytovat službu podle § 70, sjedná ceny za propojení v
souvislosti s poskytováním těchto služeb tak, aby tyto ceny byly nákladově orientovány.
(2) Nákladově orientovanou cenou se rozumí cena, která zahrnuje efektivně a účelně
vynaložené náklady a přiměřený zisk. Tato cena se sjedná tak, aby zajistila návratnost investic v
přiměřeném časovém období a zohlednila příslušná rizika, včetně rizik spojených s investicemi do
nových sítí.
(3) V případě, že ceny za poskytování služeb podle § 34 nebo § 70 jsou účtovány přímo
účastníkovi, je dotčená osoba povinna sjednat tyto ceny tak, aby neodrazovaly účastníky od využívání
těchto služeb.
§ 57
Uplatnění regulace cen
(1) V případě, že analýza relevantního trhu souvisejícího s propojením nebo přístupem
provedená podle § 51 prokáže, že tento trh není efektivně konkurenční zejména tím, že by mohlo
docházet k uplatňování nepřiměřeně vysoké nebo nepřiměřeně nízké ceny v neprospěch koncových
uživatelů, a jestliže by opatření podle § 51 odst. 3 písm. a) až f) nevedla k nápravě, je Úřad oprávněn
uplatnit regulaci cen na tomto relevantním trhu vydáním rozhodnutí o ceně.
(2) V případě, že analýza relevantního trhu pro koncové uživatele provedená podle § 51
prokáže, že tento trh není efektivně konkurenční, a jestliže by opatření podle odstavce 1 nevedlo k
nápravě, je Úřad oprávněn uplatnit regulaci cen na tomto relevantním trhu vydáním rozhodnutí o ceně.
(3) Při uplatnění regulace cen podle odstavců 1 a 2 vůči podniku s významnou tržní silou je
Úřad povinen v rozhodnutí o ceně zohlednit investice provedené dotčeným podnikem, příslušná rizika
a umožnit mu návratnost investic v přiměřeném časovém období.
(4) Jestliže cena uplatněná podle § 55 odst. 3 odrazuje účastníka od využívání služeb podle §
34 nebo § 70, je Úřad oprávněn uplatnit regulaci cen těchto služeb vydáním rozhodnutí o ceně. Při
uplatnění regulace ceny za přenositelnost telefonních čísel pro účastníky Úřad nesmí stanovit
specifické nebo společné ceny.
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§ 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, která nesmí překročit 30 dnů,
h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně podmínek minimálního využívání služby, které
musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod z propagačních nabídek,
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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,
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 podmínky pro přenesení telefonního čísla,
p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať již
výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informace o výši úhrady, která nesmí být v případě
smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících
do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného
měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů
spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za
zvýhodněných podmínek
pro případ ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena,
ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran,
1. informace o výši úhrady, která smí být v případě smlouvy se spotřebitelem požadována
pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a která nesmí být v případě
smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna dvacetina součtu
minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání
smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a
pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny,
a
2. výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo
účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,
q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních, nebo identifikačních údajů v účastnickém seznamu v
souladu s § 41 odst. 3,
r) ujednání o rozsahu možných jednostranných změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně
oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.
(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
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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 účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o
změnu náležitostí smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až p) a r), je podnikatel povinen
informovat účastníka způsobem sjednaným ve smlouvě 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.
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(9) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je
podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo zajištující připojení
k veřejné komunikační sítí povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout
spotřebiteli informace podle odstavce 1 písemně, a to v elektronické nebo listinné formě. Lhůta pro
odstoupení spotřebitele od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání62)
nebo při použití prostředků komunikace na dálku63) začíná běžet dnem následujícím po dni předání
těchto informací.
(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.
(11) Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo
připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou se spotřebitelem na dobu určitou je možné vypovědět
za podmínek uplatňovaných podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací nebo zajištujícím připojení k veřejné komunikační síti podle odstavce 1 písm. g) a h) pro
smlouvy na dobu neurčitou a v souladu s odstavcem 1 písm. p).
(12) Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku smlouvy nejpozději ve lhůtě
10 dnů, která začne běžet, jakmile účastník učiní vůči podnikateli poskytujícímu mu veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací právní jednání k ukončení poskytování veřejně dostupné služby
elektronických komunikací a podá u něj žádost o přenesení telefonního čísla. Tato lhůta se neuplatní,
pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla
nedošlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem
doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na
pozdějším datu zániku smlouvy. Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku
smlouvy nejpozději ve lhůtě 2 pracovních dnů, která začne běžet, jakmile přejímající
poskytovatel služby vyrozumí opouštěného poskytovatele služby podle § 34 odst. 8. Tato lhůta se
neuplatní, pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 2 pracovní dny nebo k
přenesení telefonního čísla nedošlo.
(13) Ustanovení odstavce 1 písm. p) a odstavců 7 a 9 až 11 se vedle spotřebitele použijí i na
podnikající fyzickou osobu.
§ 66a
(1) Úřad zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup bezplatný nezávislý srovnávací
nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických
komunikací (dále jen „srovnávací nástroj“) z hlediska
a) cen za poskytování služeb, a
b) kvality poskytované služby, je-li nabízena minimální kvalita služby nebo je-li poskytovatel
služby povinen takové informace zveřejnit podle § 71.
(2) Srovnávací nástroj uvedený v odstavci 1 musí
a) být provozně nezávislý na podnikatelích poskytujících veřejně dostupné služby
elektronických komunikací,
b) jasně uvádět identifikační údaje provozovatele srovnávacího nástroje,
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c) stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž bude porovnání vycházet,
d) poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední aktualizace,
e) být otevřený jakémukoli podnikateli poskytujícímu veřejně dostupné služby
elektronických komunikací, zpřístupňovat důležité informace a obsahovat širokou škálu
nabídek, jež pokrývá významnou část trhu, a v případě, že zobrazené informace
nepředstavují úplný přehled trhu, zřetelné prohlášení v tomto smyslu před zobrazením
výsledků,
f) nabízet účinný postup pro nahlášení nesprávných informací,
g) obsahovat možnost srovnání cen a kvality poskytovaných služeb mezi nabídkami
dostupnými pro spotřebitele a mezi těmito nabídkami a standardními veřejně dostupnými
nabídkami pro jiné koncové uživatele.
(3) Úřad může zajistit provozování srovnávacího nástroje podle odstavce 1 certifikací
poskytovatele srovnávacího nástroje, který splňuje požadavky podle odstavce 2.
(4) Podnikatelé poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací jsou
povinni předávat Úřadu nebo poskytovateli srovnávacího nástroje veškeré informace nezbytné
pro zajištění srovnávacího nástroje.
(5) Rozsah, formu a způsob předávání informací podle odstavce 4 stanoví prováděcí
právní předpis.
…..
§ 118
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
…..
(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí
přestupku 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 nebo § 66a odst. 4,
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,
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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,
m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu s § 65
odst. 2 nebo 3,
n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve veřejných
mobilních komunikačních sítích v Unii65)
1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,
2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,
3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,
4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo
5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb,
o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený prodej
regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66)
1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než stanoveným způsobem,
nebo
2. neposkytuje informace uživatelům, nebo
p) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím společná pravidla pro
zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k
internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů69)
1. nezajistí přístup k otevřenému internetu, nebo
2. nezajistí, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala požadované údaje,
3. nezavede transparentní, jednoduché a účinné postupy pro vyřizování stížností koncových uživatelů.
…..
(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací se dopustí přestupku 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) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému orgánu,
po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí, aby nebyl uchováván obsah zpráv anebo
takto uchovávaný dále předáván,
d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů podle § 97 odst.
6,
e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,
f) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11,
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g) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4,
h) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle § 98 odst.1,
i) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě a interoperability
poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,
j) 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),
k) 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,
l) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,
m) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné služby elektronických komunikací možnost ponechat si
své telefonní číslo podle § 34 odst. 1,
n) 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,
o) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou uloženou mu
Úřadem podle § 35 odst. 2,
p) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem podle § 35 odst.
3,
q) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,
r) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro koncové uživatele
návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
s) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
t) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,
u) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného návrhu
smlouvy podle § 63 odst. 5,
v) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu bez sankce
vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,
w) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7,
x) 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,
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y) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením některé z
povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
z) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9,
aa) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6,
ab) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo
zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace podle § 63 odst. 1 nebo jsou
uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením,
ac) neposkytne spotřebiteli informace podle § 63 odst. 9 nebo 10,
ad) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s § 63 odst. 11, nebo
ae) v rozporu s § 89 odst. 4 neposkytne údaje, nebo je poskytne opožděně.,
af) nevyrozumí opouštěného poskytovatele služby podle § 34 odst. 8 nebo v rozporu s § 34 odst. 8
nezajistí přímou návaznost služeb.
…...
(23) Za přestupek podle § 118 lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f), odstavce 3
písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. ae),
b) 15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední
ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm.
j) až r), odstavce 12 písm. f) až p), odstavce 13 písm. i) až n), odstavce 14 písm. k) až ad) nebo af)
nebo odstavce 15,
c) 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední
ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b), odstavce 4, 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 j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20, 21 nebo 22.
§ 150
Zmocnění
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 16 odst. 9, § 24 odst. 5, § 27 odst. 8, § 37 odst. 2, § 38
odst. 8, § 43 odst. 5, § 133 odst. 2.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 16 odst. 1, 7 a 8, § 26 odst. 5, § 29 odst. 4, § 40
odst. 7, § 43 odst. 3, § 47 odst. 5, § 48 odst. 7, § 53 odst. 4, § 80 odst. 3, § 113 odst. 8 a § 126 odst. 3.
(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 33 odst. 9 a
§ 97 odst. 4.
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(4) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 97 odst. 5 a 9.
(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 4, § 44 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64 odst. 13, § 66a
odst. 5, § 97 odst. 7 a 12, § 98 odst. 4, § 99 odst. 1, § 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2.
(6) Úřad pro ochranu osobních údajů může vydat vyhlášku k provedení § 88 odst. 7.
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