PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2020
VIII. volební období
___________________________________________________________

Pozměňovací návrh

poslance Martina Jiránka
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
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)
V části první čl. II Přechodná ustanovení se bod 12 bez náhrady vypouští. Ostatní body se přečíslovávají.
Odůvodnění
Pravomoc regulátora navrhovaná v tomto ustanovení je v přímém rozporu s Kodexem pro elektronické
komunikace a jeho principy. Kodex říká, že je nezbytné podporovat udržitelné investice do rozvoje nových
sítí a současně prostřednictvím předvídatelné a jednotné regulace zajišťovat hospodářskou soutěž. Jakékoliv
retroaktivní kroky, které nejsou ukotveny v Kodexu ohrožují budoucí investice do moderních rychlých sítí v
České republice.
Navrhované přechodné ustanovení je dále konkrétně v rozporu s ustanovením čl. 61/4 Kodexu, který stanoví,
že toto oprávnění regulátora, které je předmětem tohoto navrhovaného přechodného ustanovení, musí být
jednoznačně stanoveno při udělování spektra. Z textu Kodexu je zřejmé, že vylučuje stanovení takovéto
povinnosti po udělení spektra, a to ani formou změny či retroaktivního legislativního zásahu.
Pokud by Kodex předpokládal, že má regulátor mít pravomoc zpětně měnit již udělené příděly, vyjádřil by to
formou přechodného ustanovení, tak jako se to stalo při poslední revizi regulačního rámce v roce 2009.
Revidovaná směrnice tenkrát prohloubila zásadu technologické neutrality a neutrality vůči službám a
požadovala po členských státech promítnutí těchto zásad do již udělených oprávnění k využívání rádiového
spektra a stanovovala k tomu jednotný celoevropský termín (viz tabulka). Kodex, který je předmětem
implementace, však žádné takové ustanovení nemá.
Pro zachování souladu předkládaného návrhu zákona s evropským právem a pro zachování předvídatelnosti
regulačního prostředí se navrhuje vypuštění bodu 12 přechodných ustanovení.
Transpoziční tabulka při transpozici směrnice 2002/21/ES

