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Pozměňovací návrh
poslance Leo Luzara
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 předpisů, a některé další zákony

(sněmovní tisk č. 1084)

I. Text pozměňovacího návrhu:
1. V části první čl. I bod 75 § 19 odst. 1 se slova „doplňují se písmena f až h, která

znějí“ nahrazují slovy „doplňuje se písmeno f), na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní“
„f) výsledek přezkumu podle § 16 odst. 11.“.
Úplné znění novelizačního bodu 75 s vyznačenými změnami
V § 19 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňujíe se písmenao f) až
h), kteráé znějí:
„f) výsledek mezinárodní kmitočtové koordinace,
g) naplnění podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů, nebo
h) výsledek přezkumu podle § 16 odst. 11.“.
2. V části první čl. I bod 80 se v § 19 na konci odstavce 4 se slova „doplňují se písmena
g) a h), která znějí“ nahrazují slovy „doplňuje se písmeno g), které zní
„g) to vyžaduje výsledek přezkumu podle § 16 odst. 11.“.
Úplné znění novelizačního bodu 80 s vyznačenými změnami:
V § 19 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňujíe se písmenao g) a h),
kteráé znějí:
„g) to vyžaduje výsledek mezinárodní kmitočtové koordinace, nebo
h) to vyžaduje výsledek přezkumu podle § 16 odst. 11.“.

Odůvodnění:
Ad 1)

Novelou navrhované ustanovení písm. f) (které stanoví, že výsledek mezinárodní
koordinace je důvodem pro změnu oprávnění k využívání kmitočtů) je v rozporu se
základním principem předvídatelnosti regulace a principem ochrany investic
vynaložených do budování sítí elektronických komunikací, jak je zakotvuje Evropský
klodex elektronických komunikací (EECC) (zásada předvídatelnosti investičních
podmínek a nezbytnost zachování právní jistoty a stability investic je zakotvena mj.
v bodech 65 a 121 preambule EECC).
Pokud jde o výsledky mezinárodní koordinace, je důležité vycházet z výchozího stavu,
že úřad oprávnění ani nevydá, pokud požadované rádiové kmitočty nelze
zkoordinovat (§ 18 odst. 11 písm.f) ZEK). Novelou nově navrhovaná možnost, aby
Úřad mohl libovolně mezinárodně překoordinovávat již dříve mezinárodně
zkoordinované (a žadatelům již pravomocně udělené) kmitočty - a návazně na
takovou neveřejnou a nepřezkoumatelnou překoordinaci měnit dříve vydaná oprávnění
- popírá smysl a účel prvotní mezinárodní koordinace a zásadně narušuje princip
právní jistoty a legitimního očekávání držitelů příslušných oprávnění.

Takovýto zásah do nabytých práv je v rozporu s EECC, přičemž pro samotné naplnění
mezinárodních závazků ČR je Úřad oprávněn postupovat dle § 19 odst. 1 ZEK, který
obdobné důvody již zakotvuje v písm. a) a b) (možnost změny individuálního
oprávnění, vyžaduje-li to dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy,
kterou je Česká republika vázána, či dodržení závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních
organizacích), což předkladatel považuje za plně dostačující.
V případě písm. g) se jedná o příliš obecný důvod, jehož zakotvení by bylo v rozporu
s principem právní jistoty a předvídatelnosti regulace, jak jej zakotvuje EECC. ČTÚ
má povinnosti již při udělování práv k využívání rádiového spektra zohledňovat jeho
efektivní a účelné využívání dle § 15 ZEK.
Ad 2)

Podobně jako v případě pozměňovacího návrhu k bodu 75, § 19 odst. 1 platí, že novelou
navrhované ustanovení písm. g) je v rozporu se základním principem
předvídatelnosti regulace a principem ochrany investic vynaložených do budování
sítí elektronických komunikací, jak je zakotvuje EECC, přičemž Úřad je oprávněn
postupovat dle § 19 odst. 4 ZEK, který obdobné důvody již zakotvuje v písm. c)
(možnost odnětí individuálního oprávnění, vyžaduje-li to dodržení závazků
vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, či dodržení
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, Severoatlantické
alianci anebo v mezinárodních organizacích), což předkladatel považuje za plně
dostačující.
Novelou navrhované § 19 odst. 4 písm. g) není transpozičním ustanovením, tj. ani jeho
vyškrtnutím v důsledku schválení tohoto pozměňovacího návrhu nemůže vzniknout
nekompatibilita s EECC. Naopak jeho schválení je v rozporu se zásadamí EECC
s ohledem na výše uvedené důvody.

V Praze dne 24.3.2021
Leo Luzar v.r.

