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Pozměňovací návrh
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)
1. V Čl. I novelizačním bodu 49 v § 16 odst. 11 se text „§ 15 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 15 odst. 6“.
2. V Čl. I novelizačním bodu 108 v § 22 odst. 3 se za slova „naráží na“ vkládá slovo „nepřekonatelné“
a za slovo „překážky“ se vkládají slova „v dané oblasti“.
3. V Čl. I novelizačním bodu 114 v § 22a odst. 2 nové písmeno c) se text “písm. a) až d)” zrušuje.
4. V Čl. I novelizačním bodu 125 v § 23b odst. 1 písm. e) se slova „uložení podmínek“ nahrazují slovy
„uložit podmínky“.
5. V Čl. I novelizačním bodu 154 v § 34 odst. 5 se v obou případech za slovo „poskytovatele“ doplňuje
slovo „služby“.
6. V Čl. I novelizačním bodu 154 v § 34 odst. 9 se text „odstavce 6“ nahrazuje textem „odstavce 7“.
7. V Čl. I novelizačním bodu 154 v § 34 odst. 12 se za slov „skončil“ vkládají slova „výpovědí ze strany
účastníka“.
8. V Čl. I novelizačním bodu 155 v § 34a odst. 3 se slova „poskytovatel přístupu k internetu“ nahrazují
slovy „poskytovatel služby přístupu k internetu“ a za slova „internetu (dále jen „opouštěný
poskytovatel služby přístupu k internetu“)“ se vkládá čárka.
9. V Čl. I novelizačním bodu 155 v § 34a odst. 10 se slova „služba k přístupu“ nahrazují slovy „služba
přístupu“.
10. V Čl. I novelizačním bodu 184 v § 44 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „, a rozpis využívání
služby přístupu k internetu a využívání hlasové služby, které jsou zpoplatněny formou paušálního
poplatku za určité časové období“.
11. V Čl. I novelizačním bodu 225 § 63 odstavec 12 zní:
„(12) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací, jiné než přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji,
nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, jinou než přenosovou službu
používanou pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, nebo zajištující připojení k veřejné
komunikační síti povinen bezodkladně po uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli
nebo koncovému uživateli, který je podnikající fyzickou osobou, informace podle odstavce 1
písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo
koncového uživatele, který je podnikající fyzickou osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené
mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků komunikace na dálku začíná běžet dnem
následujícím po dni předání těchto informací.“.
12. V Čl. I novelizačním bodu 227 v § 63b odst. 3 se za slovo „umožňuje“ vkládá slovo „automatické“, za
slovo „takovémto“ se vkládá slovo „automatickém“ a za slova „před tímto“ se vkládá slovo
„automatickým“.
13. V Čl. I novelizačním bodu 227 v § 63b odst. 7 se slovo „náhrada“ nahrazuje slovem „úhrada“ a slovo
„náhrady“ se nahrazuje slovem „úhrady“.
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14. V Čl. I novelizačním bodu 227 v § 63c odst. 1 se text „§ 34, § 34a,“ nahrazuje slovy „§ 34 a 34a, je-li
to technicky proveditelné, a“.
15. V Čl. I novelizačním bodu 228 v § 64 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a rozpis
využívání služby přístupu k internetu a využívání hlasové služby, které jsou zpoplatněny formou
paušálního poplatku za určité časové období“.
16. V Čl. I novelizačním bodu 262 v § 84 odst. 2 písm. k) se slova „elektrického vedení“ nahrazují slovy
„vnitřních kabelových rozvodů“.
17. V Čl. I novelizačním bodu 305 v § 104 odst. 4 se věta „To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou
se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení služebnosti nezmařil podnikatel
zajišťující veřejnou komunikační síť.“ zrušuje.
18. V Čl. I novelizačním bodu 311 se slovo „zrušuje“ nahrazuje slovy „nahrazuje čárkou“.
19. V Čl. I novelizačním bodu 386 v 118 odst. 13 písm. k) se slovo „volajícího“ nahrazuje slovy „účastníka
tísňové komunikace“.
20. V Čl. I novelizačním bodu 388 v § 118 odst. 22 písm. a) se slovo „volajícího“ nahrazuje slovy „účastníka
tísňové komunikace“.
21. V Čl. I novelizačním bodu 395 v § 119 odst. 1 písmeno h) zní:
„h) zneužije účastnické číslo nebo adresu elektronické pošty k obtěžujícímu volání nebo k odeslání
obtěžující zprávy,“.
22. V Čl. I novelizačním bodu 398 se na konec textu doplňují slova „a v písmenu c) se číslo „7“ nahrazuje
číslem „8“.
23. V Čl. II bodě 12. se text “týkající se přístupu či sdílení pasivní či aktivní infrastruktury” zrušuje a text
“§ 84a” se nahrazuje textem “§ 79a”.
24. V Čl. II se bod 20 zrušuje. Dosavadní body 21 a 22 se označují jako body 20 a 21.
25. V Čl. II v dosavadních bodech 21 a 22 se za slovy „§ 34a odst. 9“ čárka nahrazuje slovem „a“ a slova
„a § 84 odst. 4“ se vypouštějí.
26. V Čl. XIII novelizačním bodu 7 se slovo “národního” zrušuje.

Odůvodnění
Jedná se o soubor legislativně technických úprav (např. oprav odkazů) a upřesnění textu, které zlepší
formulace a sníží případné výkladové pochybnosti. Nejedná se o věcné změny.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Legislativně technická úprava.
Zpřesnění textu, aby byl bez pochyb v souladu s Kodexem.
Legislativně technická úprava.
Legislativně technická úprava.
Legislativně technická úprava.
Legislativně technická úprava.
Zpřesnění v souladu s Kodexem, že právo na přenesení čísla ještě 1 měsíc po ukončení smluvního
vztahu se týká ukončení smluvního vztahu ze strany zákazníka.
8. Legislativně technická úprava.
9. Legislativně technická úprava.
10. Jak vyplývá nejen ze samotné podstaty vyúčtování ceny, tak také ze skutečnosti, že toto vyúčtování
nemá obsahovat rozpis služeb, za které spotřebitel neplatí, je jeho účelem poskytnout spotřebitelům
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11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

informace o tom, jakým způsobem byla cena za jim poskytnuté služby stanovena, resp. o jejích
jednotlivých součástech.
Zahrnutí detailního rozpisu využívání služeb zpoplatněných paušální sazbou (tj. každého jednotlivého
hovoru či každého jednotlivého datového připojení atp.) v rámci vyúčtování ceny by tak bylo pro
spotřebitele pouze matoucí. Informace o rozsahu využívání služeb zpoplatněných paušální platbou
navíc budou spotřebitelům zpřístupněny jiným způsobem, a to v souladu s ustanovením § 63 odst. 9
tohoto zákona.
Odstavec 12 je převzetím platného znění § 63 odst. 9 ve spojení s § 63 odst. 13 s terminologickou
úpravou dle občanského zákoníku. Smyslem ustanovení je, aby měl spotřebitel nebo koncový
uživatel, který je podnikající fyzickou osobou (živnostník), možnost získat písemný (úplný) obsah
smlouvy v případech, kdy uzavírá nebo mění smlouvu při použití prostředku komunikace na dálku.
Současně jim toto ustanovení dává možnost v případě, kdy podnikatelem poskytnuté písemnosti
rekapitulující obsah smlouvy (uzavřené nebo změněné "dálkovým způsobem") neodpovídají
dohodnutému (uživatelem vnímanému) obsahu smlouvy, od takové smlouvy odstoupit. Druhá věta
posunuje okamžik počátku běhu 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory
obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku uvedené v § 1829 občanského
zákoníku na den následující po dni předání těchto informací.
Aby nedocházelo k výkladovým nejasnostem, doplňuje se v souladu s čl. 105 odst. 3 Kodexu, že
k prodloužení smlouvy dochází automaticky, tzn. obvykle na základě projevu vůle účastníka
učiněném při uzavírání smlouvy.
Zachování současné terminologie.
Přímé použití ustanovení pro přenositelnost čísla anebo pro přenositelnost služby přístupu
k internetu na jiné služby v balíčku, například službu IPTV, není technicky možné – v obou případech
se jedná, resp. bude jednat, o specifické IT řešení, které z podstaty toho, že balíček je neurčitý pojem
a v budoucnu může obsahovat různé služby, nemůže všechny tyto služby obsáhnout a jeho přenos
zprostředkovat. U většiny dalších služeb v balíčku nelze o přenesení v pravém slova smyslu mluvit,
jedná se spíš o simultánní ukončení a zahájení využívání obdobné služby.
Jak vyplývá nejen ze samotné podstaty vyúčtování ceny, tak také ze skutečnosti, že toto vyúčtování
nemá obsahovat rozpis služeb, za které spotřebitel neplatí, je jeho účelem poskytnout spotřebitelům
informace o tom, jakým způsobem byla cena za jim poskytnuté služby stanovena, resp. o jejích
jednotlivých součástech.
Zahrnutí detailního rozpisu využívání služeb zpoplatněných paušální sazbou (tj. každého jednotlivého
hovoru či každého jednotlivého datového připojení atp.) v rámci vyúčtování ceny by tak bylo pro
spotřebitele pouze matoucí. Informace o rozsahu využívání služeb zpoplatněných paušální platbou
navíc budou spotřebitelům zpřístupněny jiným způsobem, a to v souladu s ustanovením § 63 odst. 9
tohoto zákona.
Oprava textace v souvislosti se špatným překladem směrnice.
Vypuštění duplicity.
Legislativně technická úprava.
Uvedení terminologie do souladu s novým zněním § 33.
Uvedení terminologie do souladu s novým zněním § 33.
Uvedení textace do souladu s totožnou skutkovou podstatou v § 118 odst. 1 písm. i).
Legislativně technická úprava.
Legislativně technická úprava.
Odstranění duplicity, body 16 a 20 v Čl. II jsou stejné.
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25. Legislativně technická úpravu, § 84 odst. 4 neobsahuje zmocňovací ustanovení.
26. Legislativně technická úprava.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
§ 16 odst. 11
(11) Úřad provádí přezkum plánu využití rádiového spektra podle odstavce 10 každé 3 roky od jeho vydání
nebo na základě podnětu podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
nebo zajišťujícího veřejnou komunikační síť, který vyjádří zájem o alternativní využívání harmonizovaného
rádiového spektra, nebo orgánů podle § 15 odst. 56. Úřad následně informuje Komisi a regulační orgány
ostatních členských států o závěru tohoto přezkumu, včetně odůvodnění, a popřípadě i o změně plánu využití
rádiového spektra.
§ 22 odst. 3
(3) V případě, že tržně motivované budování infrastruktury naráží na nepřekonatelné ekonomické a fyzické
překážky v dané oblasti, v jejichž důsledku má přístup koncových uživatelů k sítím nebo službám značné
nedostatky nebo vůbec neexistuje, může předseda Rady v rozhodnutí o přídělu uvést
a) podmínky sdílení fyzické infrastruktury využívající rádiové kmitočty včetně aktivních prvků sítě,
b) rámcové podmínky a pravidla obchodních dohod o roamingu,
c) podmínky koordinace stavebních prací za účelem budování sítí elektronických komunikací využívajících
rádiové kmitočty a
d) podmínky související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o
přístupu k roamingu nebo možnost Úřadu stanovit takové podmínky rozhodnutím podle § 79a.
§ 22a odst. 2
(2) Předseda Rady může rovněž rozhodnout po konzultaci podle § 130 o změně přídělu rádiových kmitočtů,
jestliže
a) oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na které se příděl vztahuje, bylo odňato podle § 19 odst. 4 písm.
b) nebo d) a držitel přídělu byl držitelem odňatého oprávnění, nebo
b) jde o převod přídělu podle § 23. nebo
c) je nutné stanovit konkrétní podmínky plnění povinností podle § 22 odst. 3 písm. a) až d).
§ 23b odst. 1
(1) Předseda Rady může v rozhodnutí o udělení, změně nebo prodloužení doby platnosti přídělu rádiových
kmitočtů
a) stanovit omezení rozsahu rádiového spektra,
b) stanovit povinnost velkoobchodního přístupu anebo celostátního nebo regionálního roamingu,
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c) vyhradit určité rádiové spektrum pro nové operátory, je-li to vhodné a odůvodněné s ohledem na
specifickou situaci na vnitrostátním trhu,
d) odmítnout udělení nových práv na užívání rádiového spektra nebo povolení nových využití rádiového
spektra v určitých pásmech nebo spojení udělení nových práv na užívání rádiového spektra či povolení nových
využití rádiového spektra s podmínkami s cílem zabránit narušení hospodářské soutěže, ke kterému by došlo
přidělením, převodem nebo hromaděním práv na užívání,
e) stanovit podmínky zakazující převod práv na užívání rádiového spektra, jež nepodléhají kontrole fúzí v
České republice ani v Evropské unii, nebo uložení podmínek uložit podmínky pro jejich převod, pokud by tyto
převody pravděpodobně měly za následek významné narušení hospodářské soutěže,
f) změnit stávající práva v souladu s tímto zákonem za účelem nápravy narušení hospodářské soutěže, k
němuž došlo převodem nebo hromaděním práv na užívání rádiového spektra.
§ 34 odst. 5, 9 a 12
(5) Technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti mezi podnikateli, včetně souvisejících
postupů a lhůt, a zásady pro účtování ceny v souvislosti s přenositelností čísel stanoví Úřad prováděcím
právním předpisem. Prováděcí právní předpis rovněž stanoví požadavky na změnu poskytovatele služby
přístupu k internetu podle § 34a odst. 9 a podrobnosti pro realizaci přenesení čísla a změny poskytovatele
přístupu služby k internetu za využití vzdáleného přístupu, pokud účastník nepožaduje jinak a je to technicky
proveditelné.
(9) Přejímající poskytovatel služby do 1 pracovního dne od obdržení žádosti účastníka podle odstavce
6odstavce 7 vyrozumí opouštěného poskytovatele služby o žádosti účastníka o přenesení čísla, včetně
ověřovacího kódu účastníka, a okamžiku zániku závazku ze smlouvy podle § 63b odst. 10.
(12) Opouštěný poskytovatel služby je povinen zajistit, aby účastník, jehož závazek ze smlouvy skončil
výpovědí ze strany účastníka, si mohl přenést číslo k jinému poskytovateli po dobu nejméně 1 měsíce ode
dne zániku závazku ze smlouvy, pokud se tohoto práva výslovně nevzdá.
§ 34a odst. 3 a 10
(3) Poskytovatel služby přístupu k internetu, se kterým hodlá účastník uzavřít smlouvu (dále jen „přejímající
poskytovatel služby přístupu k internetu“), poskytovatel přístupu k internetu poskytovatel služby přístupu
k internetu, který doposud poskytuje účastníkovi službu přístupu k internetu (dále jen „opouštěný
poskytovatel služby přístupu k internetu“), a ostatní dotčení podnikatelé zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací jsou povinni spolupracovat na zajištění
změny poskytovatele služby přístupu k internetu.
(10) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, která je využívána podnikatelem, od kterého nebo ke
kterému se přenáší služba k přístupu služba přístupu k internetu, nesmí bránit procesu přenosu této služby.
§ 44 odst. 1
(1) Podrobným rozpisem účtů podle § 38 odst. 2 písm. d) bodu 1 se rozumí bezplatné vyúčtování ceny
obsahující rozpis využívání služby přístupu k internetu a využívání hlasové komunikační služby. Neobsahuje
položky za volání, která spotřebitel neplatí, včetně volání na čísla určená pro bezplatné volání, a rozpis
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využívání služby přístupu k internetu a využívání hlasové služby, které jsou zpoplatněny formou paušálního
poplatku za určité časové období.
§ 63 odst. 12
(12) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné
než přenosové služby používané pro poskytování služeb komunikace mezi stroji, nebo připojení k veřejné
komunikační síti za použití prostředku komunikace na dálku, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací, jinou než přenosovou službu používanou pro poskytování služeb
komunikace mezi stroji, nebo zajištující připojení k veřejné komunikační sítísíti povinen bezodkladně po
uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli nebo koncovému uživateli, kterým je mikropodnik,
malý podnik nebo nezisková organizacekterý je podnikající fyzickou osobou, informace podle odstavce 1
písemně, a to v listinné nebo elektronické podobě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele nebo koncového
uživatele, kterým je mikropodnik, malý podnik nebo nezisková organizacekterý je podnikající fyzickou
osobou, od smlouvy nebo její změny uzavřené mimo obchodní prostory nebo při použití prostředků
komunikace na dálku začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto informací.
§ 63b odst. 3 a 7
(3) Jestliže smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné než
interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech a přenosové služby používané pro poskytování služeb
mezi stroji, uzavřená na dobu určitou umožňuje automatické prodloužení závazku za týchž podmínek o tutéž
dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, má účastník po takovémto automatickém prodloužení právo závazek
ze smlouvy kdykoli bezplatně vypovědět s nejvýše jednoměsíční výpovědní dobou. Poskytovatel služby
prokazatelně informuje účastníka v textové podobě jasně a srozumitelně nejméně 1 měsíc před tímto
automatickým prodloužením závazku ze smlouvy o jeho konci a o způsobech, jak lze závazek ze smlouvy
vypovědět. Dále tento poskytovatel služby účastníka informuje o nejvýhodnějších cenách za jím poskytované
služby.
(7) V případě, kdy má podle odstavce 3, 5 nebo 6 anebo podle § 63c odst. 2 účastník právo vypovědět závazek
ze smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jiné než interpersonální
komunikační služby nezávislé na číslech, před koncem původně sjednaného období, neukládá se mu žádná
náhradaúhrada, kromě náhradyúhrady za dotované koncové zařízení, pokud si ho ponechá. V takovém
případě výše náhrady úhrady nesmí překročit poměrnou část hodnoty tohoto zařízení dohodnutou
v okamžiku uzavření smlouvy, nebo části ceny za služby, kterou zbývá uhradit do zániku závazku ze smlouvy,
podle toho, která z těchto 2 částek je nižší. Bylo-li omezeno využívání dotovaného koncového zařízení v jiných
sítích, poskytovatel toto omezení bezplatně odstraní nejpozději v okamžiku zaplacení náhradyúhrady.
§ 63c odst. 1
(1) Jestliže balíček služeb nebo balíček služeb a koncového zařízení nabízený spotřebiteli obsahuje službu
přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech,
použijí se § 34, 34a § 34 a 34a, je-li to technicky proveditelné, a § 63 odst. 5 a 6, § 63a a 63b na všechny
služby balíčku, jako jsou služby elektronických komunikací nebo audiovizuální mediální služby na vyžádání,
popřípadě jiné služby informační společnosti, a obdobně i na ty služby, na které by se uvedená ustanovení
jinak nevztahovala.
§ 64 odst. 2
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(2) Podnikatel poskytující službu přístupu k internetu nebo interpersonální komunikační službu založenou na
číslech, je povinen v elektronické podobě poskytovat bezplatně podle výběru účastníka, který je koncovým
uživatelem, popřípadě uživatele, vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby, nebo souhrnné
vyúčtování ceny za poskytnuté služby jednou položkou. Vyúčtování ceny neobsahuje položky za volání nebo
jiné služby elektronických komunikací, které účastník, který je koncový uživatel, popřípadě uživatel, neplatí,
včetně volání na čísla pro přístup ke službám na účet volaného a rozpis využívání služby přístupu k internetu
a využívání hlasové služby, které jsou zpoplatněny formou paušálního poplatku za určité časové období.
U předplacených karet se vyúčtování ceny neposkytuje.
§ 84 odst. 2
(2) V případě, že Úřad usoudí, že odepření přístupu nebo přístup poskytnutý za nepřiměřených podmínek,
které mají podobný účinek, by zabránily vzniku udržitelného konkurenčního trhu a nebyly by v zájmu
koncového uživatele, může Úřad rozhodnutím podle odstavce 1 uložit zejména povinnost
a) poskytovat přístup třetím stranám ke specifikovaným síťovým prvkům a přiřazeným prostředkům
a umožnit jim jejich využívání, včetně zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho úseku,
b) poskytovat přístup třetím stranám k některým aktivním nebo virtuálním síťovým prvkům a službám,
c) poskytnutý přístup k prostředkům dodatečně nerušit,
d) poskytovat specifikované služby za účelem dalšího prodeje třetími stranami,
e) poskytovat volný přístup k technickým rozhraním, protokolům nebo k jiným klíčovým technologiím, které
jsou nezbytné pro interoperabilitu služeb nebo služby virtuálních sítí,
f) poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdílení přiřazených prostředků,
g) poskytovat služby potřebné k zajištění interoperability služeb pro uživatele spočívající ve spojení od
koncového bodu ke koncovému bodu nebo k zajištění roamingu ve veřejných komunikačních sítích,
h) poskytovat přístup k systémům provozní podpory nebo podobným softwarovým systémům nezbytným
k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže při poskytování služeb,
i) propojovat sítě nebo síťová zařízení,
j) poskytovat přístup k přiřazeným službám,
k) přístup k inženýrským stavbám a jejich využívání, včetně budov, nebo vstupů do budov, kabelů v budovách
včetně elektrického vedenívnitřních kabelových rozvodů, antén, věží a jiných podpůrných konstrukcí,
stožárů, sloupů, kabelovodů, potrubí, inspekčních komor, vstupních šachet a rozvodných skříní.
§ 104 odst. 4
(4) Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovité věci k uzavření písemné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti nebo smlouvy o zřízení služebnosti podle odstavce 3 nebo prokáže-li podnikatel zajišťující
veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovité věci není znám nebo není určen anebo proto, že je
prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo je-li vlastnictví nemovité věci sporné, či vlastník v dispozici
s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení služebnosti
vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu 44a) nejpozději do 6 měsíců. To platí i v případě, kdy je
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stavba, pro kterou se právo vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení služebnosti
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť. To platí i v případě, kdy je stavba, pro kterou
vyvlastňuje, zřizována nebo již byla zřízena a zřízení služebnosti nezmařil podnikatel zajišťující
komunikační síť. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť může vykonávat oprávnění
v rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené nemovité věci
vykonatelnosti tohoto rozhodnutí.

nezmařil
se právo
veřejnou
uvedená
ode dne

§ 107 odst. 6
(6) Člena Rady vláda může odvolat pouze v případě hrubého nebo opakovaného méně závažného porušení
jeho povinností, nemoci trvale znemožňující vykonávání jeho úkolů nebo, nevykonává-li svou funkci po dobu
delší než 6 měsíců nebo pokud přestal splňovat podmínky pro jmenování členem Rady platné v době jeho
jmenování. Vláda na návrh ministra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového člena Rady na
zbývající část funkčního období odvolaného člena.
§ 118 odst. 13 a 22
(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí přestupku tím, že
a) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách podle § 73 odst. 7 a 8 typy rozhraní
a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení přístrojů, nebo změny těchto technických specifikací,
b) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 3
písm. b),
c) 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,
d) nesjedná propojení podle § 79 odst. 1, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem, který oznámil
podnikání podle § 13,
e) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3 písm. a),
f) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla uskutečňována
zlomyslná volání nebo jiná zlomyslná komunikace, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 10,
g) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 79a odst. 6 a 7 nebo nesplní povinnosti podle § 84
odst. 2,
h) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7,
i) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6,
j) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní roamingový přístup za podmínek
uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních
sítích v Unii83),
k) bezodkladně nezpřístupní centru tísňové komunikace u každé tísňové komunikace lokalizační a jiné údaje,
které umožňují identifikaci volajícíhoúčastníka tísňové komunikace podle § 33 odst. 5, nebo
l) neplní povinnosti související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované
dohody o přístupu k roamingu podle § 79a odst. 1.
9

(22) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech
umožňující koncovým uživatelům volání na čísla v národním nebo mezinárodním číslovacím plánu se dopustí
přestupku tím, že
a) poruší povinnost umožnit bezplatný přístup k tísňovým službám prostřednictvím tísňové komunikace
podle § 33 odst. 1, včetně rovnocenného přístupu zdravotně postižených uživatelů nebo nepředá osobní
nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícíhoúčastníka tísňové
komunikace podle § 33 odst. 2,
b) nezajistí směrování tísňové komunikace na nejvhodnější centrum tísňové komunikace podle § 33 odst. 13
c) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání tísňových čísel podle § 33 odst. 6, nebo
d) jako poskytovatel veřejně dostupné mobilní interpersonální komunikační služby založené na číslech
nepředává veřejné výstrahy podle s § 33b odst. 1.
§ 119 odst. 1 a 2
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje zlomyslná volání,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1 až 3,
c) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle §
17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
d) v rozporu s § 26 odst. 2 obsluhuje některé z vysílacích rádiových zařízení uvedených v § 26 odst. 1 bez
platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení,
e) uskutečňuje zlomyslná volání nebo jinou zlomyslnou komunikaci na tísňová čísla,
f) využívá zvláštní ceny podle § 38, ačkoliv není osobou se zvláštními sociálními potřebami, nebo ačkoliv není
osobou, jíž byla daná zvláštní cena přiznána,
g) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje technické požadavky,
h) v rozporu s § 93 zneužije účastnické číslo nebo adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy,
h) zneužije účastnické číslo nebo adresu elektronické pošty k obtěžujícímu volání nebo k odeslání
obtěžující zprávy,
i) prostřednictvím sítí nebo služeb elektronických komunikací obtěžuje marketingovou reklamou nebo jiným
obdobným způsobem nabídky zboží nebo služeb,
j) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle § 102 odst. 3,
k) 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,
l) 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, nebo
m) při vykonávání komunikační činnosti nesplní některou z podmínek opatření obecné povahy vydaného
Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 62 odst. 3, § 63 odst. 10 písm. a), § 71 odst. 5, § 71 odst. 6, §
86 odst. 3 nebo § 98 odst. 8.
(2) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí
přestupku tím, že
a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,
b) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto oprávnění uděleno,
nebo
c) v rozporu s § 19 odst. 78 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic bezprostředně po skončení
platnosti tohoto oprávnění.
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Přechodná ustanovení
12. Úřad může do 31. prosince 2022 změnit příděl rádiových kmitočtů udělený podle § 22 zákona č. 127/2005
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tak, že do podmínek uvedených v přídělu
rádiových kmitočtů doplní možnost uložení povinnosti týkající se přístupu či sdílení pasivní či aktivní
infrastruktury podle § 22 odst. 3 a § 84a§ 79a zákona č.127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona. Úřad takový návrh změny přídělu rádiových kmitočtů veřejně konzultuje podle §
130 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
20. V případě, že k nabytí právní moci rozhodnutí, kterým Úřad uložil povinnosti podniku s významnou tržní
silou, popřípadě k nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým Úřad vydal analýzu relevantního trhu,
kterou byl relevantní trh shledán efektivně konkurenčním, došlo před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
Úřad provede analýzu relevantních trhů ve lhůtě podle § 51 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2120. Do nabytí účinnosti vyhlášek Úřadu vydaných na základě § 34 odst. 5, § 34a odst. 9, a § 82 odst. 4 a §
84 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se
podle dosavadních opatření obecné povahy.
2221. Úřad vydá vyhlášky podle § 34 odst. 5, § 34a odst. 9, a § 82 odst. 4 a § 84 odst. 4 zákona č. 127/2005
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
Zákon o zdravotnické záchranné službě
§ 23
Působnost ministerstva

Ministerstvo
a) metodicky řídí činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby,
b) metodicky řídí spolupráci poskytovatelů zdravotnické záchranné služby se složkami integrovaného
záchranného systému a orgány krizového řízení podle zákona o integrovaném záchranném systému a zákona
o krizovém řízení,
c) koordinuje přípravu a plánování zdravotnické záchranné služby v rámci činností k připravenosti na řešení
mimořádných událostí a krizových situací,
d) ve spolupráci s Ministerstvem vnitra organizuje a koordinuje ve vztahu k poskytovatelům zdravotnické
záchranné služby a Českému telekomunikačnímu úřadu jednotný systém rádiového spojení poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby a využívání národního národního tísňového čísla 155, a to zejména k zajištění
jejich úkolů v integrovaném záchranném systému a jejich napojení na kontaktní místa,
e) koordinuje součinnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby při přípravě na řešení mimořádných
událostí a krizových situací s ostatními ministerstvy a krajskými úřady,
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f) metodicky usměrňuje realizaci celostátních projektů pro sjednocování a zkvalitňování poskytování
zdravotnické záchranné služby,
g) metodicky usměrňuje zaměření preventivně výchovné, propagační a ediční činnosti na úseku poskytování
zdravotnické záchranné služby a podílí se na jejím zabezpečování,
h) financuje náklady podle § 22 písm. b).
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