Vládní návrh
ZÁKON
ze dne

2014,

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
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb.,
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008
Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb.,
nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb.,
zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1.

V § 10 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:
„h) informací, které subjekty oznamují na základě tohoto zákona, zvláštního právního
předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie65),
_________________________
65)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.“.

2.

V § 15 odst. 5 se slovo „ státní “ zrušuje.

3.

V § 88 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

4.

V § 108 odst. 1 písm. m) se slovo „státní“ zrušuje.

5.

Nadpis nad § 113 zní: „Kontrola elektronických komunikací“.
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V § 113 odst. 1 se slovo „státní“ zrušuje.

7.

V § 113 se odstavce 2, 10 a 11 zrušují.
Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

8.

V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a čísel“.

9.

V § 113 odst. 3 se slova „pověřené osoby“ nahrazují slovem „kontrolující“.

10.

V § 113 odst. 4 se slova „pověřené osoby“ nahrazují slovem „kontrolující“, slovo
„oprávněny“ se nahrazuje slovem „oprávněni“ a slova „Pověřené osoby“ se nahrazují
slovem „Kontrolující“.

11.

V § 113 odstavec 8 zní:
„(8) Pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní
předpis.“.

12.

V § 113 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Při kontrole čísel Úřad zjišťuje dodržování podmínek stanovených pro jejich
využívání tímto zákonem, prováděcími právními předpisy, opatřeními obecné povahy
a rozhodnutími vydanými na základě tohoto zákona. Kontrola čísel je zpravidla
prováděná bez předchozího upozornění osob využívajících tato čísla pro poskytování
služeb nebo přístupu k sítím elektronických komunikací.“.

13.

V § 114 odst. 1 větě první se slova „povinná osoba“ nahrazují slovy „osoba
vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona (dále jen „povinná osoba“)“.

14.

V § 118 odst. 1 písm. l) se slova „§ 85 odst. 7,“ nahrazují slovy „§ 85 odst. 6,“ a za
slova „Úřadem podle“ se vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16 odst. 2,“.

15.

V § 118 odstavec 5 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při
výkonu státní kontroly elektronických komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě
zjištěné nedostatky“.

16.

V § 118 odst. 8 se písmena l) až n) zrušují.
Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena l) a m).

17.

V § 118 odst. 12 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.
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V § 118 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o),
která včetně poznámky pod čarou č. 66 znějí:
„n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming
ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)
1.
nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,
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
o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený
prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66)
1.
zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než
stanoveným způsobem, nebo
2.
neposkytuje informace uživatelům.“.
_________________________
66)
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném
prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii.“.
CELEX: 32012R0531, 32012R1203

19.

V § 118 odst. 13 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

20.

V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „, nebo" a doplňuje se písmeno
m), které zní:
„m) 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 Unii65).“.
CELEX: 32012R0531

21.

V § 118 odst. 14 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,“.
Dosavadní písmena e) až ac) se označují jako písmena f) až ad).

22.

V § 118 odst. 22 písm. b) se slova „odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r),
odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13 písm. i) až l), odstavce 14 písm. j) až ac)“
nahrazují slovy „odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm.
f) až o), odstavce 13 písm. i) až m), odstavce 14 písm. k) až ad)“.
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V § 118 odst. 22 písm. c) se slova „odstavce 14 písm. a) až i)“ nahrazují slovy
„odstavce 14 písm. a) až j)“.

24.

V § 119 odst. 1 písm. m) se za slova „Úřadem podle“ vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16
odst. 2,“.

25.

V § 119 odstavec 6 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při
výkonu státní kontroly elektronických komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě
zjištěné nedostatky“.

26.

V § 150 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 8“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. II
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon
o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb.,
zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona č. 212/2013 Sb., se mění takto:

1.

V § 32a odst. 2 se poznámka pod čarou č. 14a zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku
pod čarou.

2.

V § 32a odst. 4 se věta druhá zrušuje.

3.

V § 32b odst. 2 se slova „podle zvláštního právního předpisu14a)“ zrušují.

4.

V § 36a odst. 1 písm. h) se slovo „státní“ zrušuje.

5.

V § 37 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:
„a) prováděním kontroly26); pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor
stanoví prováděcí právní předpis,
_________
26)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.
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V § 37a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,“.
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

7.

V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e)“ nahrazují slovy
„podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f)“.

8.

V § 37a odst. 4 písmeno b) se slova „podle odstavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle
odstavce 1 písm. a) nebo b)“ a slova „f) a l)“ se nahrazují slovy „f) nebo l)“.

9.

V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. d)“ nahrazují slovy „podle
odstavce 1 písm. e)“.

10.

V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 37 odst. 2
písm. a).“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

-6-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. O b e c n á č á s t
1.1 Název
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.
1.2 Definice problémů
Přijetím zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), nastala situace, kdy zákon
o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách zčásti duplikují a zčásti jsou
v nesouladu s novou právní úpravou postupů při provádění kontroly.
Dále návrh zákona řeší chybějící sankce za porušení některých povinností vyplývajících
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii a za porušení některých
povinností vyplývajících ze zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních
službách.
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti
Zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách budou nabytím
účinnosti nového kontrolního řádu s tímto částečně v rozporu a duplicitní.
Zákon o elektronických komunikacích v současném znění stanoví sankce za porušení
povinností vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne
27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství
a o změně směrnice 2002/21 ES. Toto nařízení však bylo zrušeno a nahrazeno nařízením
č. 531/2012, které se kromě telefonní služby zabývá i dalšími službami elektronických
komunikací. Proto se zároveň tyto sankce přesouvají z části zákona upravující sankce pro
podnikatele poskytující veřejně dostupnou telefonní službu do části upravujících sankce pro
podnikatele poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a podnikatele
zajišťující veřejnou komunikační síť.
Dále v zákoně o elektronických komunikacích chybí sankce za neplnění podmínek opatření
obecné povahy vydaných dle § 9 odst. 2 a § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích
a za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované
nebo poskytnuté poštovní služby dle § 16 odst. 1 zákona o poštovních službách.
1.4 Identifikace dotčených subjektů
Návrh právní úpravy se dotýká Českého telekomunikačního úřadu a podnikatelů v oblasti
elektronických komunikací a poštovních služeb.
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1.5 Popis cílového stavu
Cílem předkládaného návrhu zákona je uvedení zákona o elektronických komunikacích
a zákona o poštovních službách do souladu s novým kontrolním řádem a odstranění duplicit
a doplnění chybějících sankcí za porušení některých povinností vyplývajících z nařízení
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii v současném znění zákona
o elektronických komunikacích a porušení některých povinností vyplývajících z § 9 odst. 2
a § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a § 16 odst. 1 zákona o poštovních
službách.
1.6 Zhodnocení rizika
Nepřijetím předkládaného návrhu zákona by zákon o elektronických komunikacích a zákon
o poštovních službách byly i nadále zčásti duplicitní a zčásti v rozporu s novým kontrolním
řádem.
Chybějící sankce znamenají chybějící možnosti donucení plnění těchto povinností, Česká
republika by se navíc vystavila hrozbě sankcí ze strany Evropské unie.
2. Návrh variant řešení
Byla zvažována pouze jedna varianta, tedy předložení návrhu zákona v daném znění.
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
3.1 Identifikace nákladů a přínosů všech variant
Obecně:
Byla zvažována pouze jedna varianta, a to předložení návrhu zákona v daném znění, varianta
nulová by znamenala ponechání zákona o elektronických komunikacích a zákona
o poštovních službách i nadále v částečném rozporu s novým kontrolním řádem. Dále by se
Česká republika vystavila nebezpečí sankcí ze strany Evropské unie pro neplnění povinností
vyplývajících z nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích.
3.2 Náklady
Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na státní rozpočet.
Nepředpokládají se negativní dopady do sociální sféry, na životní prostředí, na podnikatelské
prostředí, ani na rovné postavení mužů a žen.
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na ostatní veřejné rozpočty.
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3.3 Přínosy
Odstranění duplicity a částečného rozporu s novým kontrolním řádem, uvedení zákona
o elektronických komunikacích do souladu s nařízením o roamingu ve veřejných mobilních
komunikačních sítích, resp. zajištění chybějící vynutitelnosti některých povinností
vyplývajících z tohoto nařízení, a zajištění vynutitelnosti povinností vyplývajících z § 9 odst.
2 a § 16 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích a § 16 odst. 1 zákona o poštovních
službách.
4. Návrh řešení
Novelizace zákona o elektronických komunikacích a zákona o poštovních službách
v navrhovaném znění.
5. Implementace doporučené varianty a vynucování
Orgány odpovědnými za realizaci provedených změn jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu
a Český telekomunikační úřad.
6. Přezkum účinnosti regulace
Vzhledem k tomu, že zákon o elektronických komunikacích implementuje regulační rámec
EU z roku 2002 pro sítě a služby elektronických komunikací revidovaný v roce 2009, který
samotný podléhá pravidelnému přezkumu, bude právní úprava přezkoumána na základě další
změny tohoto regulačního rámce.
7. Konzultace a zdroje dat
Návrh zákona byl v souladu s čl. 5 a čl. 76 odst. 1 Legislativních pravidel vlády projednán ve
zkráceném vnějším připomínkovém řízení s Ministerstvem vnitra, Českým telekomunikačním
úřadem a Odborem kompatibility Úřadu vlády. K návrhu zákona bylo vypracováno
stanovisko předsedy Legislativní rady a vlády, které doporučuje ve svém vyjádření schválení
daného materiálu. Připomínky obsažené v tomto stanovisku byly zapracovány.
8. Kontakty na zpracovatele
Ministerstvo průmyslu a obchodu – Mgr. Tomáš Frélich,
odbor elektronických komunikací
telefon: 224 852 208; fax: 224 852 455 e-mail: frelich@mpo.cz
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České
republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie
Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.

-9-

K zákonu o elektronických komunikacích se vztahují zejména tyto právní předpisy EU:
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/EU ze dne 7. března 2002
o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich
vzájemném propojení (přístupová směrnice).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/EU ze dne 7. března 2002
o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/EU ze dne 7. března 2002
o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací
(rámcová směrnice).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/EU ze dne 7. března 2002
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických
komunikací (směrnice o univerzální službě).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/EU ze dne 12. července 2002
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických
komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/EU ze dne 15. března 2006
o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných
komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.
 Směrnice Komise 2002/77/ES ze dne 16. září 2002 o hospodářské soutěži na trzích
sítí a služeb elektronických komunikací.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/EU ze dne 9. března 1999
o rádiových a koncových telekomunikačních zařízeních a vzájemném uznávání jejich
shody.
 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/EU ze dne 7. března 2002
o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství
(rozhodnutí o rádiovém spektru).
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/EU ze dne 25. listopadu 2009,
kterou se mění směrnice 2002/22/EU o univerzální službě a právech uživatelů
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/EU
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických
komunikací a nařízení (EU) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány
příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/EU ze dne 25. listopadu 2009,
kterou se mění směrnice 2002/21/EU o společném předpisovém rámci pro sítě
a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/EU o přístupu k sítím
elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení
a směrnice 2002/20/EU o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací.
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se
mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních
služeb Společenství.
 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o odděleném
prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie, jejími právními zásadami
a i s judikaturou Evropského soudního dvora.
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika
v oblasti elektronických komunikací vázána. Těmito smlouvami jsou zejména Ústava
a Úmluva Mezinárodní telekomunikační unie.
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II. Z v l á š t n í

část

K Čl. I
Změna zákona o elektronických komunikacích
K bodu 1 (§ 10 odst. 1)
Legislativně technická úprava v souvislosti se zrušením a vydáním nového nařízení
o roamingu.
K bodu 2 (§ 15 odst. 5)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 3 (§ 88 odst. 3)
Odstranění duplicity s novým zákonem o kontrole.
K bodu 4 (§ 108 odst. 1)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 5 (§ 113)
Upřesnění nadpisu pro jednoznačnější orientaci adresátů právní normy.
K bodu 6 (§ 113 odst. 1)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 7 (§ 113 odstavce 2, 10 a 11)
Legislativně technická úprava.
K bodu 8 (§ 113 odst. 2)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole, jde o zpřesnění
rozsahu kontroly prováděné podle zákona o elektronických komunikacích.
K bodu 9 (§ 113 odst. 3)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 10 (§ 113 odst. 4)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 11 (§ 113 odst. 8)

- 12 Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 12 (§ 113 odst. 9)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole, jde o zpřesnění
rozsahu kontroly prováděné podle zákona o elektronických komunikacích.
K bodu 13 (§114 odst. 1)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 14 (§ 118 odst. 1)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 15 (§118 odst. 5)
Legislativně technická úprava, neboť Úřad může zjistit nedostatky nejen při provádění
kontroly.
K bodu 16 (§118 odst. 8)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novelizačním bodem 18.
K bodu 17 (§ 118 odst. 12)
Legislativně technická úprava v souvislosti s novelizačním bodem 18.
K bodům 18 až 20 (§ 118 odst. 8, 12 a 13)
Změna v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne
13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. Přestože se
jedná o obecně závazný a přímo použitelný právní předpis, je do českého právního řádu třeba
zakotvit sankce za porušení povinností vyplývajících z tohoto nařízení.
K bodu 21 (§ 118 odst. 14)
Doplňuje se chybějící sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 97
odst. 8.
K bodu 22 (§ 118 odst. 22)
Legislativně technická úprava.
K bodu 23 (§ 118 odst. 22)
Legislativně technická úprava.
K bodu 24 (§119 odst. 1)
Legislativně technická úprava.
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Legislativně technická úprava, neboť Úřad může zjistit nedostatky nejen při provádění
kontroly.
K bodu 26 (§ 150 odst. 2)
Legislativně technická úprava.

K Čl. II
Změna zákona o poštovních službách
K bodu 1 (§ 32a odst. 2)
Zrušení poznámky pod čarou odkazující na zrušený zákon o státní kontrole.
K bodu 2 (§ 32a odst. 4)
Změna v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 3 (§ 32b odst. 2)
Změna v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 4 (§ 36a odst. 1)
Změna v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 5 (§ 37 odst. 2)
Změna v souvislosti s novým zákonem o kontrole.
K bodu 6 (§ 37a odst. 1)
Legislativně technická úprava.
K bodu 7 (§ 37a odst. 4)
Legislativně technická úprava.
K bodu 8 (§ 37a odst. 4)
Legislativně technická úprava.
K bodu 9 (§ 37a odst. 4)
Legislativně technická úprava.

- 14 K bodu 10 (§ 41 odst. 3)
Za účelem naplnění nového § 37 odst. 2 se navrhuje formální úprava zmocňovacího
ustanovení k zajištění vydání prováděcího právního předpisu. Vzhledem k tomu, že
v elektronických komunikacích obdobnou vyhlášku vydává MPO, navrhuje se, aby tomu tak
bylo v zájmu jednotnosti i v oblasti poštovních služeb.

K Čl. III
Účinnost
S ohledem na potřebu uvést zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních
službách co nejdříve do souladu s novým kontrolním řádem a nařízením o roamingu ve
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii se navrhuje nabytí účinnosti návrhu zákona
patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

V Praze dne 26. února 2014

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
ministr průmyslu a obchodu

