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Pozměňovací a jiné návrhy
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů
(tisk 135)
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.
Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru č. 59 ze 7. schůze
konané dne 22. května 2014 (tisk 135/1)
1. V Čl. I se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
„3. V § 63 odstavec 6 zní:
„Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo
zajišťující připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím
účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat o této
změně účastníka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy, je podnikatel
povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení o úhradě
v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena,
rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to bez této úhrady,
jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen
poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo
ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na
základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5.“.“.
Následující body se přečíslují.
2. V Čl. I se za bod 2 vkládají nové body 3 až 6, které znějí:
„3. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:
„p)
v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva
uzavřena, ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informace o výši úhrady,
která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina
součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo
jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce
sjednané doby trvání smlouvy, a výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním
koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných
podmínek,“.
4. V § 63 odst. 9 se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „spotřebiteli“ a slovo „účastníka“
se nahrazuje slovem „spotřebitele“.
5. V § 63 odst. 10 se slovo „účastníka“ nahrazuje slovem „spotřebitele“.
6. V § 63 odst. 11 se za slovo „uzavřenou“ doplňují slova „se spotřebitelem“.“.
Následující body se přečíslují.

-23. V Čl. I se za bod 25 (dosavadní bod 21) vkládá nový bod, který zní:
„26. V § 118 odst. 14 písm. ac) (dosavadní písm. ab)) se slovo „účastníkovi“ nahrazuje
slovem „spotřebiteli“.“.

Pozměňovací návrhy ve druhém čtení dne 10. června 2014 nebyly
předneseny

V Praze dne 11. června 2014
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