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Pozměňovací návrh

poslance Leo Luzara
k vládnímu návrhu 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, a
některé další zákony

(Sněmovní tisk č. 1084)

Pozměňovací návrh poslance Leo Luzara k vládnímu návrhu 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, a některé
další zákony

1. V čl. I bod 265 zní:
„265. V § 84 odst. 7 se za slova „uvést důvody takového odmítnutí“ vkládají slova „Úřad je
povinen se do 30 pracovních dní vyjádřit, jestli s odmítnutím návrhu smlouvy souhlasí, či
nikoliv. Dále je povinen uvést důvody svého rozhodnutí“.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh k zákonu č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích je předkládán
z důvodu ochrany a zaručení hospodářské soutěže v českém ekonomickém prostoru.
Konkurenční trh je jedním z pilířů demokratické společnosti. Jeho zásadou je variabilita
nabízených produktů a zajištění co největší spokojenosti koncových uživatelů. Za tímto
účelem je sepsán následující pozměňovací návrh, který brání demokratické principy české
společnosti.
V §84 zákona č. 127/2005 Sb. se diskutuje o úloze Úřadu, který představuje dozorčího nad
udržením konkurenčního prostředí v oblasti podnikání v elektronických komunikacích. Má
dohlížet, aby podnikatel mající silné postavení na trhu v příslušné oblasti nebránil vstupu na
stejný trh jiným subjektům. Dále ve zmíněném §84 zákona č. 127/2005 Sb. v odst. 6 je
napsáno, že podnikatel se silným postavením na relevantním trhu má právo odmítnout návrh
smlouvy o připojení, které bylo podáno jiným podnikatelem mající zájem na účasti
v hospodářské soutěži v oblasti elektronických komunikací.
Úřad, který obdrží žádost o odmítnutí návrhu smlouvu o připojení se může dle §84 zákona č.
127/2005 Sb. odst. 7 do 15 pracovních dnů vyjádřit, zdali s odmítnutím návrhu souhlasí.
Pokud se nevyjádří, znamená, že s odmítnutím návrhu smlouvu souhlasí. Tato skutečnost
může vést k situaci, kdy příslušný Úřad nebude motivován se zmíněnou problematikou
zabývat, a tím bude docházet k automatickému souhlasu s odmítnutím návrhu smlouvy.
Výsledkem je zvýhodnění podnikatele se silným postavením na relevantním trhu. Dochází
tedy k podpoře dominantní role stávajícího podnikatele a omezuje hospodářskou soutěž
v oblasti elektronických komunikací.
Úřad by měl mít povinnost se k zamítnutí návrhu smlouvy vyjádřit, a sdělit, zdali
s odmítnutím návrhu smlouvy souhlasí, či nikoliv. Důležité v tomto bodě je, aby se podnikatel
snažící se proniknout na příslušný trh měl možnost v případě zamítnutí návrhu smlouvy, kam
obrátit. Pokud by se Úřad problémem nezabýval, a tedy se k němu ani nevyjádřil, a přesto by
došlo k zamítnutí návrhu smlouvy, podnikatel podávající návrh smlouvy, již nemá žádnou
možnost, jak na relevantní trh proniknout. Úřad by v takovém případě ztrácel rozhodující
pravomoc a v případě nespokojenosti podnikatele, který podal návrh smlouvy o připojení, je
v podstatě z této situace vyviněn. Je podstatné, aby měl Úřad povinnost se k souhlasu či
odmítnutí návrhu smlouvy vyjádřit, a to nejvýše do 30 pracovních dnů.

Při aplikaci zmíněných opatření by Úřad nesl přímou zodpovědnost za souhlas či odmítnutí
návrhu smlouvy a podnikatel požadující vstup na trh by věděl, kam přesně se v případě
nespokojenosti s rozhodnutím obrátit. Zmíněný pozměňovací návrh by měl za výsledek
zajištění regulérní hospodářské soutěže v oblasti elektronických komunikací v souladu
s mírným zvýšením zatíženosti Úřadu.

Platné znění
§ 84
(7) Odmítl-li podnikatel podle odstavce 6 návrh smlouvy o přístupu nebo propojení, je
povinen nejpozději do 15 pracovních dnů od odmítnutí tohoto návrhu smlouvy požádat Úřad
o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy a uvést důvody takového odmítnutí. Úřad je povinen
se do 30 pracovních dní vyjádřit, jestli s odmítnutím návrhu smlouvy souhlasí, či nikoliv.
Dále je povinen uvést důvody svého rozhodnutí. Nevydá-li Úřad rozhodnutí o souhlasu do
15 pracovních dnů od obdržení žádosti o souhlas, platí, že s odmítnutím návrhu smlouvy
souhlasí.

