Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU
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 zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis)
Odpovídající předpis EU
Ustanovení (část, Obsah
Ustanovení
Celex č. 32012R0531
§, odst., písm.
(čl., odst., písm., bod, apod.)
apod.)
§ 118 odst. 12 n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 32012R0531
Čl. 18
písm. n)
upravujícím roaming ve veřejných mobilních komunikačních
Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou
sítích v Unii65)
veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí
1.
nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických
uvedená ustanovení Komisi do 30. června 2013 a neprodleně Komisi
komunikací,
oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.
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,
nebo
§ 118 odst. 12 o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie 32012R1203
písm. o)
upravujícím oddělený prodej regulovaných maloobchodních
roamingových služeb v Unii66)
1.
2.

zavede technické řešení odděleného prodeje
roamingových služeb jiným než stanoveným
způsobem, nebo
neposkytuje informace uživatelům.

§ 118 odst. 13 m) nesplní povinnost umožnit velkoobchodní roamingový 32012R0531
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Toto nařízení stanoví podrobná pravidla pro oddělený prodej
regulovaných maloobchodních roamingových služeb v celé Unii.
Stanoví podrobná pravidla technického řešení pro zavádění odděleného
prodeje regulovaných maloobchodních roamingových služeb. Rovněž
stanoví podrobná pravidla týkající se informační povinnosti domovských
poskytovatelů vůči jejich roamingovým zákazníkům o možnosti zvolit si
roamingové
služby
poskytované
jakýmkoli
alternativním
poskytovatelem roamingu.
Čl. 18

písm. m)

Číslo předpisu EU (kód celex)
32012R0531
32012R1203

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou
veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí
uvedená ustanovení Komisi do 30. června 2013 a neprodleně Komisi
oznámí veškeré následné změny, které se uvedených ustanovení týkají.

přístup za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu
Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních
komunikačních sítích v Unii65).

Název předpisu EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních
komunikačních sítích v Unii.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných maloobchodních
roamingových služeb v Unii.
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