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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.
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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.
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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)
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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

-1PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 127/2005 SB., O ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRŽENÝCH ZMĚN

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.

§ 10
Podmínky stanovené všeobecným oprávněním
(1) Úřad všeobecným oprávněním stanoví konkrétní podmínky týkající se
a) interoperability služeb a propojení sítí,
b) zajištění dostupnosti a využívání čísel z číslovacího plánu pro koncové uživatele včetně
podmínek jejich využívání,
c) ochrany životního prostředí, územního plánování, přístupu na nemovitosti včetně jejich
užívání, společného umístění nebo sdílení zařízení, včetně, kde je to aplikovatelné,
jakýchkoliv finančních nebo technických záruk nutných pro provedení prací,
d) povinnosti poskytovat službu šíření určeného rozhlasového nebo televizního programu
a s tímto programem související služby podle § 72,
e) ochrany osobních údajů a soukromí,
f) ochrany spotřebitelů,
g) omezení ve vztahu k přenášení takového obsahu, který představuje porušování právních
předpisů,
h) informací, které subjekty oznamují na základě tohoto zákona, zvláštního právního předpisu
nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie5b),
h) informací, které subjekty oznamují na základě tohoto zákona, zvláštního právního
předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie65),
i) zajišťování sítí elektronických komunikací za stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu
ohrožení státu6) a válečného stavu7) (dále jen "krizové stavy"),
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j) ochrany občanů před škodlivými účinky elektromagnetického záření způsobeného sítěmi
elektronických komunikací,8)
k) zajištění integrity veřejných komunikačních sítí a prevence elektromagnetického rušení
mezi sítěmi nebo službami elektronických komunikací,
l) ochrany veřejných komunikačních sítí vůči neoprávněnému přístupu podle § 89 odst. 1,
m) využívání rádiových kmitočtů s ohledem na účelné využívání rádiového spektra
a zabránění škodlivé interferenci,
n) plnění povinnosti podle § 62,
o) plnění povinností podle § 97, nebo
p) oznamování zahájení využívání rádiových kmitočtů podle písmene m).
__________________________
5b)

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.
65)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii.
§ 15
Povinnosti Úřadu
(1) Úřad vykonává k zajištění správy a účelného využívání rádiových kmitočtů správu
rádiového spektra, která je v souladu s harmonizačními záměry Evropské unie. Rádiovým
spektrem se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtu od 9 kHz do 3 000 GHz šířené
prostorem bez zvláštního vedení.
(2) Správou rádiového spektra se rozumí sestavování návrhu plánu přidělení
kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a jeho změn, sestavování plánu využití
rádiového spektra, udělování individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů,
udělování přídělu rádiových kmitočtů, udělování souhlasu k převodu přídělu rádiových
kmitočtů nebo jeho části, přidělování volacích značek a identifikačních čísel a kódů,
koordinace rádiových kmitočtů a kmitočtových pásem a kontrola využívání rádiového
spektra. Úřad v rámci správy rádiového spektra odpovídá za jeho účelné využití.
(3) Využíváním rádiových kmitočtů se rozumí jejich používání pro radiokomunikační
službu nebo k zajišťování sítě elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím jsou
poskytovány služby elektronických komunikací nebo radiokomunikační služby.
(4) Využívání rádiových kmitočtů musí probíhat v souladu se zákonem, plánem
přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), plánem využití rádiového
spektra, přídělem rádiových kmitočtů, individuálním oprávněním k využívání rádiových
kmitočtů a krátkodobým oprávněním k využívání rádiových kmitočtů, popřípadě všeobecným
oprávněním.
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(5) Pro účely výkonu správy rádiového spektra a státní kontroly elektronických
komunikací, vyhledávání a odstraňování zdrojů rušení rádiových kmitočtů a pro kontrolu
a vyhodnocení plnění podmínek, které byly uloženy držiteli přídělu rádiových kmitočtů podle
§ 22 ve výběrovém řízení podle § 21, Úřad vede databázi přidělených rádiových kmitočtů
s informacemi zejména o číslech rozhodnutí, kterými byly rádiové kmitočty přiděleny, a době,
na kterou byly přiděleny. Databáze je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Veřejný přístup není k údajům o osobě držitele individuálního oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 18 a o rádiových kmitočtech přidělených
a) Ministerstvu vnitra pro účely bezpečnosti státu,
b) Policii České republiky pro účely bezpečnosti státu,
c) Bezpečnostní informační službě,
d) Vězeňské službě a justiční stráži České republiky,
e) Hasičskému záchrannému sboru České republiky,
f) Ministerstvu obrany pro vojenské účely.
(6) Úřad poskytuje informace do Informačního systému o rádiovém spektru10b).
(7) Úřad je povinen provádět systematické monitorování efektivního využívání
rádiového spektra držiteli individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle
§ 18 a systematické monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům přídělů
rádiových kmitočtů z výběrových řízení podle § 21. Za tím účelem je oprávněn shromažďovat
příslušné údaje od dotčených držitelů individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů, kontrolovat věrohodnost poskytnutých údajů, vyhodnocovat plnění podmínek, které
byly uloženy držiteli přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 odst. 2 ve výběrovém řízení podle
§ 21.
(8) K realizaci úkolů podle odstavců 1, 2, 5 až 7 Úřad provozuje příslušné informační
systémy a automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra.

§ 88
Zabezpečení ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti
komunikací
(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je
povinen
a) zajistit technicky a organizačně bezpečnost poskytované služby s ohledem na ochranu
osobních údajů fyzických osob v souladu se zvláštním právním předpisem, ochranu
provozních a lokalizačních údajů a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při
poskytování této služby; pokud je to nutné, ochranu zajistí po písemné dohodě i v součinnosti
s podnikatelem zajišťujícím veřejnou komunikační síť,
b) zpracovat pro zajištění ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle písmene a) vnitřní
technicko-organizační předpis; ochranu údajů a důvěrnost komunikací zajistí s ohledem na
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stávající technické možnosti a na náklady potřebné k zajištění ochrany na úrovni odpovídající
existujícímu riziku porušení ochrany,
c) informovat dotčené účastníky o specifickém riziku porušení bezpečnosti sítě ve vztahu
k ochraně údajů podle písmene a), a pokud toto riziko přesahuje rozsah jím přijímaných
opatření, je povinen účastníky informovat i o veškerých možnostech docílení nápravy, včetně
souvisejících nákladů,
d) vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí o přístup k osobním údajům uživatelů; na
žádost Úřadu pro ochranu osobních údajů mu podnikatelé poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací poskytnou informace o těchto postupech, počtu přijatých
žádostí, o právním odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpovězení.
(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je
povinen předložit Úřadu na jeho vyžádání předpis uvedený v odstavci 1 písm. c). Zjistí-li
Úřad, že je předpis uvedený v odstavci 1 písm. b) v rozporu s tímto zákonem, sdělí tuto
skutečnost bezodkladně dotčenému podnikateli a stanoví mu přiměřenou lhůtu k odstranění
nedostatků.
(3) Úřad je, po předchozím vyžádání předpisu uvedeného v odstavci 1 písm. b),
oprávněn u podnikatelů poskytujících veřejně dostupnou službu elektronických komunikací
kontrolovat dodržování tohoto předpisu, s výjimkou kontroly plnění povinností týkajících se
ochrany osobních údajů. Při výkonu uvedené kontrolní činnosti jsou pověření zaměstnanci
Úřadu oprávněni vstupovat do provozních a obchodních prostor podnikatelů a seznamovat se
s osobními údaji v souvislosti s dodržováním předpisu.
(4) V případě porušení ochrany osobních údajů fyzické osoby je povinen podnikatel
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací oznámit bez zbytečného
odkladu tuto skutečnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto oznámení obsahuje popis
důsledků porušení ochrany a technická ochranná opatření, která podnikatel přijal, nebo
navrhuje přijmout.
(5) V případě, že je porušení ochrany osobních údajů uživatele podle odstavce
4 způsobilé ovlivnit zvláště závažným způsobem soukromí fyzické osoby a nebo podnikatel
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací neprovedl opatření, kterými
by měl být tento stav napraven a která by byla dostatečná k ochraně ohrožených osobních
údajů v souladu s posouzením Úřadu pro ochranu osobních údajů, oznámí tuto skutečnost
také dotčené fyzické osobě a Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto oznámení
podnikatel uvede povahu porušení ochrany osobních údajů, doporučení k provedení zásahů
zmírňujících dopad porušení ochrany osobních údajů a kontaktní informační místo.
(6) Úřad pro ochranu osobních údajů je oprávněn po prošetření vzniklého stavu
porušení ochrany podle odstavce 4 uložit podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací povinnost, aby dotčenou fyzickou osobu o porušení ochrany údajů
informoval, pokud již tak neučinil sám.
(7) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací vede
pouze pro účely přezkumu plnění povinností podle odstavců 4 a 5 přehled porušení ochrany
osobních údajů, včetně informací o okolnostech porušení, jeho dopadech a opatření přijatých
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k nápravě stavu. Prováděcí právní předpis může stanovit podrobnější podmínky, za nichž je
podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací povinen oznámit
porušení ochrany osobních údajů, formát tohoto oznámení a způsob, jakým se má oznámení
učinit.

§ 108
Působnost Úřadu
(1) Úřad podle tohoto zákona
a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci
podnikatelů v elektronických komunikacích,
b) vydává opatření obecné povahy,
c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky
s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti,
d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává
poskytování univerzální služby,
e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti vrátit
finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů poskytování univerzální
služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou
zátěž,
f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,
g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států Evropskou
agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,
i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,
k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu18) při uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti
elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, pokud byla
odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost vykonávána mimo
Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými
příslušníky,
l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
m) vykonává státní kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje
rušení,
n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
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p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům
přídělů rádiových kmitočtů z výběrových řízení,
q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,
r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,
s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických
komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě,
t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění
podle tohoto zákona,
u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících
do jeho působnosti,
v) vykonává státní statistickou službu,
w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech
stanovených vládou,
x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických
komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem45) a poskytuje jednotlivé údaje získané při
statistickém zjišťování Ministerstvu,
y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,
z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné
komunikační síti podle § 63 odst. 5,
aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem
nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém
monitorování kmitočtového spektra.
(3) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona
anebo jiných právních předpisů2).
(4) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí,
doporučení, pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie Evropskou agenturou pro
bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Sdružením BEREC a z hlavních zásad státní politiky v
elektronických komunikacích. Rozhodne-li se Úřad nepostupovat podle doporučení Komise,
kterým se harmonizuje uplatňování práva Evropské unie upravujícího oblast elektronických
komunikací, bezodkladně o tom informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu.

Státní kontrola elektronických komunikací
Kontrola elektronických komunikací
§ 113
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(1) Úřad vykonává státní kontrolu elektronických komunikací.
(2) Práva a povinnosti zaměstnanců Úřadu, vykonávajících státní kontrolu
elektronických komunikací (dále jen "pověřené osoby"), a osob vykonávajících komunikační
činnosti podle tohoto zákona (dále jen "povinné osoby") při výkonu státní kontroly
elektronických komunikací stanoví zvláštní právní předpis47), nestanoví-li tento zákon jinak.
(32) Při výkonu státní kontroly elektronických komunikací Úřad kontroluje plnění
povinností a podmínek stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy,
opatřeními obecné povahy, rozhodnutími a rozhodnutími o ceně vydanými na základě tohoto
zákona. Úřad dále kontroluje využívání rádiových kmitočtů a čísel.
(43) Při kontrole využívání rádiových kmitočtů pověřené osoby kontrolující zjišťují
dodržování podmínek stanovených v přídělu rádiových kmitočtů, všeobecném oprávnění nebo
v individuálním oprávnění k využívání rádiových kmitočtů i monitorováním rádiových
kmitočtů. Monitorování rádiových kmitočtů je zpravidla prováděno bez předchozího
upozornění osob využívajících rádiové kmitočty, které mají být monitorovány.
(54) Je-li to nezbytně nutné pro identifikaci osob využívajících rádiové kmitočty, jsou
pověřené osoby kontrolující při kontrole využívání rádiových kmitočtů monitorováním
oprávněny oprávněni se seznamovat s obsahem přenášených zpráv. Jinak se kontrola
využívání rádiových kmitočtů provádí jejich monitorováním bez odposlechu a záznamu
zpráv. Pověřené osoby kontrolující nesmějí obsah přenášených zpráv sdělovat jiným osobám
než odesílateli nebo adresátovi přenášených zpráv, popřípadě jimi zmocněnému zástupci ani
umožnit jiným osobám, aby získávaly informace o obsahu přenášených zpráv.
(65) Způsob stanovení území pokrytého signálem televizního vysílání, metodu
stanovení intenzity elektromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí obyvatel signálem
televizního vysílání stanoví prováděcí právní předpis.
(76) Způsob stanovení území pokrytého signálem zemského analogového
rozhlasového vysílání v kmitočtovém pásmu 87,5 - 108 MHz a zemského digitálního
rozhlasového vysílání v kmitočtových pásmech 174 - 230 MHz a 1452 - 1479,5 MHz, metodu
stanovení intenzity elektromagnetického pole a z tohoto odvozené pokrytí obyvatel signálem
rozhlasového vysílání stanoví prováděcí právní předpis.
(87) Kontrola cen spočívá
a) ve zjišťování, zda prodávající nebo kupující neporušují ustanovení tohoto zákona nebo
rozhodnutí o ceně vydané Úřadem,
b) v ověřování správnosti předkládaných podkladů pro potřeby vyhodnocování vývoje cen,
regulace cen a pro řízení o porušení ustanovení tohoto zákona nebo rozhodnutí o ceně vydané
Úřadem.
(9) Pověřené osoby se prokazují zvláštním průkazem k výkonu státní kontroly
elektronických komunikací, ve kterém jsou uvedeny základní identifikační údaje o jeho
držiteli, evidenční číslo průkazu a datum vydání. Průkaz musí být opatřen podpisem osoby,
která jej vydala, s uvedením její funkce.
(8) Pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí
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právní předpis.
(10) Pověřená osoba nesmí vykonávat státní kontrolu elektronických komunikací u
takové povinné osoby, u níž je osobou blízkou osobám, které mají v povinné osobě postavení,
jež by mohlo ovlivnit nepodjatost pověřené osoby.
(11) Vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací stanoví
prováděcí právní předpis.
(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.

§ 114
(1) Zjistí-li Úřad, že povinná osoba nesplní podmínky nebo nesplní zvláštní povinnosti
stanovené všeobecným oprávněním, oprávněním k využívání rádiových kmitočtů nebo
oprávněním k využívání čísel, nebo nesplní zvláštní povinnosti uvedené v § 11, vyzve
povinnou osobu, aby odstranila zjištěné nedostatky ve lhůtě do 1 měsíce. Úřad může stanovit
lhůtu kratší v případě opakovaného porušení podmínek nebo povinností, nebo jestliže s ní
povinná osoba osoba vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona (dále jen
„povinná osoba“) projeví souhlas. Úřad v odůvodněných případech může stanovit lhůtu delší
než 1 měsíc. Povinná osoba bezodkladně písemně oznámí Úřadu odstranění zjištěných
nedostatků.
(2) Zjistí-li Úřad, že porušení povinností a podmínek uvedených v odstavci
1 představuje bezprostřední a závažné ohrožení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo
zdraví a bezpečnosti osob nebo hrozí způsobením vážné hospodářské nebo jiné újmy ostatním
podnikatelům poskytujícím služby nebo uživatelům sítí nebo služeb elektronických
komunikací anebo jiným osobám, vydá bezodkladně rozhodnutí o opatření k nápravě. Toto
opatření je platné nejdéle po dobu tří měsíců. Pokud během této doby povinná osoba nezjedná
nápravu, lze platnost tohoto opatření prodloužit až o další tři měsíce.
§ 118
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační činnosti, nebo změny
údajů, které uvedla v oznámení o komunikační činnosti nebo neoznámí ukončení
komunikační činnosti,
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d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1,
f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu
s tímto oprávněním,
g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3,
h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4,
i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv
třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96 odst. 1 nebo 2,
k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu dotazů na účastnická
čísla nebo jiné obdobné údaje, poskytuje údaje účastníka, které veřejný seznam
neobsahuje,
l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné
povahy vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3,
§ 62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 7 § 85 odst. 6, § 86 odst.
3,
m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu
skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno,
n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů,
neinformuje o svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo § 22d odst. 2,
o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje
technické požadavky,
p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení
podle § 102 odst. 3,
q) 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 odst. 1, nebo
r) 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.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí správního
deliktu tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při
výkonu státní kontroly elektronických komunikací stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo
o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.
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(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního
deliktu tím, že
a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským
harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní svým účastníkům bezplatné volání
na tato čísla podle § 69 písm. c),
b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1,
c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5,
d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla podle § 33a odst. 1,
e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2,
f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o aktivovaných
předplacených kartách podle § 61 odst. 4,
g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro informační a operátorské
služby podle § 66 odst. 1,
h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67,
i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),
j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné
mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3,
k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92,
l) nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích
ve Společenství,
m) neposkytuje služby elektronických komunikací za podmínek uvedených v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve
Společenství,
n) porušuje povinnost zajištění transparentnosti maloobchodní ceny roamingu stanovenou
v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mobilních telefonních
sítích ve Společenství,
ol) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely
informační služby podle § 41 odst. 3, nebo
pm) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního
číslovacího prostoru podle § 61 odst. 6.

(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se
dopustí správního deliktu tím, že
a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací podle
§ 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,
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b) nepostupuje podle § 64 odst. 12,
c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 odst. 8
s výjimkou osobních údajů,
d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6,
e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2,
f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k negeografickým
telefonním číslům na území České republiky podle § 35,
g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu
podle § 54 odst. 1 písm. b),
h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi příhraničními
oblastmi podle § 29 odst. 2,
i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě
podle § 71,
j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10 nebo
nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11,
k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6,
l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů podle
§ 65 odst. 1, nebo
m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu
s § 65 odst. 2 nebo 3.,
n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming
ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)
1.
2.
3.
4.
5.

nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,
neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,
nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,
nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo
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.
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(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí správního deliktu tím,
že
a) nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize širokého formátu podle
§ 68 odst. 1,
b) nesplní některou z povinností podle § 69,
c) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených v § 73
odst. 7 a 8 typy rozhraní a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení přístrojů,
nebo změny těchto technických specifikací,
d) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle
§ 33 odst. 3 písm. b),
e) 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,
f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem
související služby podle § 72 odst. 1,
g) nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem, který
podle § 13 oznámil podnikání,
h) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3
písm. a),
i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla
uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 9,
j) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4,
k) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7, nebo
l) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6.,
nebo
m) nesplní povinnost umožnit velkoobchodní roamingový přístup za podmínek
uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných
mobilních komunikačních sítích v Unii65).

(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že
a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,
b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení koncového
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1,
c) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je
oprávněnému orgánu, po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí, aby
nebyl uchováván obsah zpráv anebo takto uchovávaný dále předáván,
d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů
podle § 97 odst. 6,
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e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,
ef)nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11,
fg) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4,
gh) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle
§ 98 odst. 1,
hi) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě
a interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,
ij) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném
odvětví v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede oddělenou
evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně neoddělí činnosti
podle § 86 odst. 8 písm. b),
jk) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů
porušením některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4,
kl) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal,
lm) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost ponechat si své
telefonní číslo podle § 34 odst. 1,
mn) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením
obecné povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, po
kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle
poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací,
no) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou
uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2,
op) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem
podle § 35 odst. 3,
pq) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4,
qr) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro
koncové uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,
rs) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,
st) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4,
tu) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného
návrhu smlouvy podle § 63 odst. 5,
uv) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu
bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,
vw) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7,
wx) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních
přijatých s cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele uloženou
Úřadem podle § 71 odst. 1,
xy) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů
porušením některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,
yz) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, nebo
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zaa) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6,
aaab) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace podle
§ 63 odst. 1 nebo jsou uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením,
abac) neposkytne účastníkovi informace podle § 63 odst. 9 nebo 10,
acad) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s § 63 odst.
11.

(22) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do
a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f),
odstavce 3 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce 6 písm. g),
b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e),
odstavce 3 písm. a), 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) 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) nebo odstavce 15,
c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a),
b), odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 9,
odstavce 10 písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13 písm. a) až h),
odstavce 14 písm. a) až i) odstavce 14 písm. a) až j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21.

§ 119
Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje zlomyslná volání,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
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 na číslo tísňového volání,
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 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv
třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,

- 15 -

i) v rozporu s § 96 odst. 1 nabídne marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob
nabídky zboží nebo služeb účastníkovi nebo uživateli, který uvedl, že si nepřeje být
kontaktován za účelem marketingu,
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 odst. 1,
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) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné
povahy vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, §
62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6 a § 86 odst. 3.
(6) Fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při
výkonu státní kontroly elektronických komunikací stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo
o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.

§ 150
Zmocnění
(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 24 odst. 5, § 27 odst. 8, § 37 odst. 2, § 38 odst.
8, § 43 odst. 5, § 133 odst. 2.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 16 odst. 1, 7 a 8, § 26 odst. 5, § 29 odst.
4, § 40 odst. 7, § 43 odst. 3, § 47 odst. 5, § 48 odst. 7, § 53 odst. 4, § 80 odst. 3, § 113 odst. 9
§ 113 odst. 8 a § 126 odst. 3.
(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 33
odst. 9 a § 97 odst. 4.
(4) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 97 odst. 5 a 9.
(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 4, § 44 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64
odst. 13, § 97 odst. 7 a 12, § 98 odst. 4, § 99 odst. 1, § 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2.
Úřad pro ochranu osobních údajů může vydat vyhlášku k provedení § 88 odst. 7.

Zákon o poštovních službách
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§ 32a
Informační povinnost provozovatele poštovních služeb
(1) Provozovatel je povinen na písemnou žádost poskytovat Úřadu ve stanovené lhůtě,
formě a rozsahu úplné a pravdivé informace, včetně finančních informací, a údaje a podklady,
které jsou nezbytné k plnění činností, k nimž má podle tohoto zákona Úřad působnost.
Součástí žádosti Úřadu je odůvodnění včetně uvedení účelu, pro který Úřad informace, údaje
a podklady vyžaduje. Úřad vyžaduje informace, údaje a podklady od provozovatelů rovněž na
žádost Evropské komise. Úřad nevyžaduje více informací, než je přiměřené účelu, pro který
jsou získávány.
(2) Provozovatel předá Úřadu i informace, údaje a podklady podle odstavce 1, které
obsahují osobní údaje, skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo
skutečnosti, které jsou předmětem ochrany podle zvláštního právního předpisu3), 14a).
(3) Pro účely plnění povinností podle tohoto zákona provádí Úřad sběr informací
a provozovatel je povinen poskytnout tyto informace prostřednictvím programové aplikace na
elektronickém formuláři, nestanoví- li se forma poskytnutí informací v žádosti podle odstavce
1 jinak.
(4) Úřad může provést kontrolu informací, údajů a podkladů předložených podle
odstavců 1 až 3. Úřad při kontrole postupuje podle zvláštního právního předpisu.
(5) Informace, podklady a údaje předané povinnou osobou podle odstavců 1 až 3 je
Úřad povinen chránit před zneužitím.
_________
14a)

Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

§ 32b
Evidence výnosů a příjmů
(1) Provozovatel, který je účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu, uvede
v účtovém rozvrhu samostatné účty pro účtování o výnosech z činností spojených
s provozováním poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb a z činností spojených
s jinou podnikatelskou činností tak, aby mohl být určen procentní podíl a výše platby podle
§ 34c odst. 7 a 8. Provozovatel, který není účetní jednotkou podle zvláštního právního
předpisu, vede samostatnou evidenci příjmů z těchto činností.
(2) Provozovatel je povinen předkládat Úřadu výsledky evidence výnosů a příjmů
vedené podle odstavce 1 do 30. června za předchozí kalendářní rok. Úřad je oprávněn provést
kontrolu výsledků podle zvláštního právního předpisu14a).
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení evidence výnosů a příjmů podle
odstavce 1 a formulář pro vykazování výsledků podle odstavce 2.
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§ 36a

(1) Úřad podle tohoto zákona
a) provádí analýzy všeobecné dostupnosti základních služeb a přezkoumává nutnost uložení
povinnosti poskytovat a zajišťovat základní služby,
b) vede evidenci provozovatelů a uděluje určenému provozovateli, který má povinnost
poskytovat a zajišťovat základní služby, poštovní licenci,
c) stanovuje čisté náklady na poskytování a zajišťování základních služeb, rozhoduje
o povinnosti vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů
a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje pro držitele poštovní licence
nespravedlivou finanční zátěž,
d) vydává rozhodnutí o ceně základních služeb a vykonává kontrolu cen v oblasti poštovních
služeb, včetně poštovních služeb do zahraničí, a cen za přístup k poštovní infrastruktuře,
e) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon,
f) spolupracuje s orgány Evropské unie a s regulačními orgány členských států Evropské unie
s obdobnou věcnou působností zejména při předávání a získávání údajů a informací
stanovených zákonem, rozhodnutími vydanými na základě zákona nebo právními akty
Evropské unie a plní další úkoly, které pro oblast regulace poštovních služeb vyplývají
z členství České republiky v Evropské unii,
g) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
h) vykonává státní kontrolu v oblasti poštovních služeb,
i) vykonává státní statistickou službu, včetně sběru dat, v oblasti poštovních služeb
a zahraničních poštovních služeb,
j) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto zákonem,
k) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti poštovních služeb v rozsahu zmocnění podle
tohoto zákona,
l) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem
nebo uložených z moci úřední na jeho základě,
m) rozhoduje o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 4,
n) stanovuje, vybírá a vymáhá platby na účet pro financování základních služeb.

§ 37
(2) Úkony dohledu se uskutečňují
a) prováděním státní kontroly,14a) prováděním kontroly26); pověření ke kontrole může mít
formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.
b) využitím poznatků získaných jiným způsobem.
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_______________________________________________________________
26)

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

§ 37a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 16 odst. 1,
ab) zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,
bc) podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými
podmínkami podnikání podle § 17,
cd) poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle
§ 18 odst. 1,
de) nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo
ef) provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence
v rozporu s § 20,
§ 37a
(4) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e) podle odstavce
1 písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 2 písm. o), nebo podle odstavce 3 písm. e),
b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) podle odstavce 1 písm. a)
a b), nebo podle odstavce 2 písm. f) a l) f) nebo l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f)
nebo g),
c) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d) podle odstavce 1 písm. e),
nebo podle odstavce 2 písm. b), e), i), k), m) nebo n), nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo
d) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h), j) nebo p).

§ 41
(1) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 3 odst. 3, § 18 odst. 1, § 32b odst. 3, § 33 odst. 4 písm.
e), § 33a odst. 2 a § 34b odst. 7.
(2) Vláda vydá nařízení k provedení § 3 odst. 2 písm. a).
(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku k provedení § 37 odst. 2 písm. a).

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

1

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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