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ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna rozpočtových pravidel

Čl. I

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočto-
vá pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona
č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/
/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb.,
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/
/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005
Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb.,
zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/
/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007
Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb.,
zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 73/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 3 písm. e) se za slovo „poskytnuty“ vklá-
dají slova „ , porušení účelu nebo podmínek, za kterých
byly prostředky zařazeny do státního rozpočtu nebo
přesunuty rozpočtovým opatřením a v rozporu se sta-
noveným účelem nebo podmínkami vydány“.

2. V § 3 písm. j), § 9 odst. 1, § 11a, § 15 odst. 1
písm. c), § 33 odst. 1 písm. d), § 34 odst. 1 a v § 37
odst. 3, 4 a 8 se slova „Evropských společenství“ na-
hrazují slovy „Evropské unie“.

3. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „Evropských
společenství5a)“ nahrazují slovy „Evropské unie5a)“.

Poznámka pod čarou č. 5a zní:

„5a) Článek 2 odst. 3 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom
ze dne 7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evrop-
ských společenství.“.

4. V § 6 odst. 1 se za písmeno n) vkládá nové
písmeno o), které zní:

„o) prostředky, které byly připsány nebo odvedeny na
účty Národního fondu a nemohou být zařazeny
mezi prostředky uvedené v § 37 odst. 1,“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena p)
a q).

5. V § 7 odst. 1 písm. j) se slova „a nadačním fon-
dům“ nahrazují slovy „ , nadačním fondům a obecně
prospěšným společnostem“.

6. V § 7 odst. 1 písm. p) se slovo „a“ nahrazuje
čárkou a za slovo „příspěvky“ se vkládají slova „a do-
tace“.

7. V § 7 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

„(3) Ze státního rozpočtu se poskytují Národ-
nímu fondu prostředky určené jako zálohy na úhradu
realizovaných kursových rozdílů vzniklých na bankov-
ních účtech Národního fondu. Záloha je čerpána v pří-
padě, že kursové ztráty převyšují kursové zisky za
běžný rozpočtový rok. V případě, že kursové zisky
převyšují kursové ztráty za běžný rozpočtový rok,
tento rozdíl zvyšuje výši poskytnuté zálohy. Ke konci
běžného rozpočtového roku se tyto prostředky vyúč-
továvají. Zůstatek zálohy po vyúčtování se do státního
rozpočtu nepřevádí a použije se v následujících letech.

(4) Ze státního rozpočtu se převádějí do Národ-
ního fondu prostředky ve výši výdajů, které byly z Ná-
rodního fondu vynaloženy na projekty spolufinanco-
vané z rozpočtu Evropské unie, o kterých správce ka-
pitoly dodatečně rozhodl, že budou financovány pouze
ze státního rozpočtu; na základě tohoto rozhodnutí
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správce kapitoly nelze zvýšit rozpočet výdajů příslušné
kapitoly.“.

8. V § 9 odst. 1 se slovo „produktu11f)“ nahrazuje
slovem „důchodu11f)“.

Poznámka pod čarou č. 11f zní:

„11f) Článek 2 odst. 1 písm. b) a c) rozhodnutí Rady 2007/436/
/ES, Euratom ze dne 7. června 2007 o systému vlastních
zdrojů Evropských společenství.“.

9. Poznámky pod čarou č. 13a a 14a včetně od-
kazů na poznámky pod čarou se zrušují.

10. V § 12 odst. 1 se slova „s výjimkou drobného
hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku“ na-
hrazují slovy „jeho udržování, opravy, popřípadě i jiné
výdaje a činnosti sloužící k dosažení stanovených cílů“.

11. V § 13 odst. 3 písm. a) a c) se čís-
lo „100 000 000“ nahrazuje číslem „200 000 000“.

12. V § 13 odst. 4 se slova „v jejich“ nahrazují
slovy „a jejich“.

13. V § 14 odst. 2 se za slova „agentura České
republiky“ vkládají slova „ , Technologická agentura
České republiky“.

14. V § 14 odst. 3 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo částku, do jejíž výše může být
dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta“.

15. V § 14 odst. 3 písm. h) se slova „nebo f“ na-
hrazují slovy „ , f) nebo h)“.

16. V § 14 odst. 5 a 6 se za slova „písm. f)“ vklá-
dají slova „nebo h)“.

17. V § 14 odst. 6 se věty druhá až poslední na-
hrazují větami „Při stanovení nižšího odvodu uvede
poskytovatel procentní rozmezí vztahující se buď k cel-
kové částce dotace nebo k částce, ve které byla poru-
šena rozpočtová kázeň; přitom přihlédne k závažnosti
porušení a jeho vlivu na dodržení cíle dotace. Poskyto-
vatel může také stanovit nižší odvod za porušení po-
vinnosti dané právním předpisem; v tom případě postu-
puje obdobně.“.

18. V § 14 odst. 7 se za slova „Evropské unie“
vkládají slova „a finančních mechanismů“.

19. V § 14 se doplňuje odstavec 13, který zní:

„(13) Poskytovatel

a) může změnit v rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci práva nebo po-

vinnosti uvedené v odstavci 3 písm. c), e) až h, j)
a k) na základě žádosti příjemce,

b) provede písemně opravu zřejmých nesprávností,
kterými jsou zejména chyby v psaní a počtech, vy-
dáním opravného rozhodnutí, které doručí pří-
jemci dotace nebo návratné finanční výpomoci.“.

20. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14e, které
znějí:

„§ 14a

(1) Jestliže příjemce dotace nebo návratné finanční
výpomoci, který má právní formu obchodní společ-
nosti nebo družstva, se chce zúčastnit fúze, rozdělení
nebo převodu jmění na společníka jako zanikající ob-
chodní společnost nebo zanikající družstvo, a má zá-
jem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti
z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné fi-
nanční výpomoci (dále jen „žadatel“), je povinen nej-
později 60 dnů přede dnem zveřejnění projektu fúze,
rozdělení nebo převodu jmění na společníka požádat
o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí
o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
poskytl.

(2) K žádosti podle odstavce 1 přiloží žadatel ná-
vrh projektu fúze, rozdělení nebo převodu jmění na
společníka a jeho odůvodnění, zejména s ohledem na
skutečnost, zda i poté, co nastanou účinky fúze, roz-
dělení nebo převodu jmění na společníka, bude účel,
pro který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc
poskytnuta, zachován. Návrh projektu rozdělení musí
obsahovat i určení, na jakého právního nástupce mají
práva a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace
nebo návratné finanční výpomoci přejít.

(3) Poskytovatel si může ve lhůtě pěti pracovních
dnů ode dne obdržení žádosti vyžádat od žadatele do-
plňující informace tak, aby mohl řádně žádost posou-
dit, se stanovením doby, do kdy musí být informace
poskytnuta. Nebudou-li žadatelem poskytnuty poža-
dované informace ve stanovené době, může poskytova-
tel žádost zamítnout. Ustanovení § 14b se použije ob-
dobně.

(4) Poskytovatel žádosti vyhoví, není-li fúzí, roz-
dělením nebo převodem jmění na společníka ohrožen
účel, pro který byla dotace nebo návratná finanční vý-
pomoc poskytnuta, nejsou-li tu jiné závažné důvody,
které by udělení takového souhlasu bránily.

(5) Rozhodnutí, jímž poskytovatel uděluje sou-
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hlas s přechodem práv a povinností z poskytnuté do-
tace nebo návratné finanční výpomoci, musí obsahovat
i určení osoby, na kterou práva a povinnosti z poskyt-
nuté dotace nebo návratné finanční výpomoci mají pře-
jít, a označení rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci, jehož se týká souhlas
s přechodem práv a povinností.

(6) Právní účinky rozhodnutí podle odstavce 5
nastávají dnem právních účinků fúze, rozdělení nebo
převodu jmění na společníka.

§ 14b

Jestliže poskytovatel s přechodem práv a povin-
ností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci nesouhlasí, žádost o souhlas podle
§ 14a odst. 1 zamítne a rozhodne o povinnosti příjemce
vrátit vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční vý-
pomoc nebo její část v závislosti na době, po kterou
byly plněny podmínky jejího poskytnutí, nebo na
tom, do jaké míry je ohrožen její účel, a to ve lhůtě
určené v rozhodnutí, nejpozději však do dne podání
návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu jmění
na společníka do obchodního rejstříku nebo do zahra-
ničního obchodního rejstříku. Nejsou-li prostředky
podle věty první vráceny v určené lhůtě, je příjemce
povinen vrátit tyto prostředky spolu s úrokem ve výši,
která odpovídá ročně výši repo sazby stanovené
Českou národní bankou pro poslední den kalendářního
měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém
došlo k vrácení dotace poskytovateli, zvýšené o 10 pro-
centních bodů; úrok se počítá ode dne následujícího po
uplynutí lhůty.

§ 14c

Nemá-li příjemce dotace zájem, aby práva a povin-
nosti z rozhodnutí o dotaci nebo návratné finanční vý-
pomoci přešla při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění
na společníka na jeho právního nástupce, vrátí příjemce
vyplacenou dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
spolu s úrokem, který odpovídá ročně výši repo sazby
stanovené Českou národní bankou pro poslední den
kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu mě-
síci, ve kterém došlo k vrácení dotace poskytovateli,
zvýšené o 10 procentních bodů, nejpozději 60 dnů
přede dnem zveřejnění projektu fúze, rozdělení nebo
převodu jmění na společníka. Úrok se počítá ode dne,
kdy prostředky dotace byly připsány na účet příjemce,
byly poprvé čerpány z rozpočtového výdajového účtu
nebo byly čerpány z účtů ve vybraných bankách (§ 16
odst. 2).

§ 14d

(1) Zanikající obchodní společnost nebo družstvo
oznámí způsobem, jakým byl zveřejněn projekt fúze,
rozdělení nebo převodu jmění na společníka, ještě před
podáním návrhu na zápis fúze, rozdělení nebo převodu
jmění na společníka obchodnímu rejstříku nebo zahra-
ničnímu obchodnímu rejstříku, že

a) vrátila dotaci nebo návratnou finanční výpomoc
podle § 14c,

b) byl udělen souhlas s přechodem práv a povinností
z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné
finanční výpomoci podle § 14a odst. 5, nebo

c) byl zamítnut souhlas s přechodem práv a povin-
ností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo ná-
vratné finanční výpomoci podle § 14b a že byla
splněna povinnost uložená tímto rozhodnutím.

(2) Právní nástupce příjemce dotace nebo návratné
finanční výpomoci odpovídá za porušení rozpočtové
kázně i v případě, že k porušení rozpočtové kázně do-
šlo předtím, než nastaly právní účinky fúze, rozdělení
nebo převodu jmění na společníka, i když na něj práva
a povinnosti z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci nepřešly. Je-li právních ná-
stupců příjemce více, odpovídají za porušení rozpoč-
tové kázně všichni společně a nerozdílně.

(3) Ustanovení § 14a až § 14d odst. 1 a 2 se použijí
přiměřeně i při přemístění sídla české obchodní společ-
nosti nebo družstva do zahraničí a při slučování, splý-
vání a rozdělování školských právnických osob.

§ 14e

(1) Poskytovatel nemusí vyplatit část dotace do-
mnívá-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání
veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu
Evropské unie, a to do výše, která je stanovena v roz-
hodnutí o poskytnutí dotace jako nejvyšší možná výše
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Přitom při-
hlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení
cíle dotace.

(2) V případě, že poskytovatel provede při pro-
plácení dotace opatření podle odstavce 1, informuje
o něm písemně příjemce a příslušný finanční úřad,
a to včetně jeho rozsahu a odůvodnění.

(3) Provede-li poskytovatel opatření podle od-
stavců 1 a 2, může pokračovat v proplácení zbývající
části dotace.

(4) Na opatření podle odstavců 1 až 3 se nevzta-
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hují obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno
jeho soudní přezkoumání.“.

21. V § 15 odst. 1 písm. e) se slova „Komise
Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
komise“.

22. V § 16 odst. 2 písm. c) se slova „Evropského
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

23. V § 21 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Účelově přesunuté prostředky nemohou být
předmětem dalšího rozpočtového opatření, kterým by
se měnil účel jejich použití. V případě, že nebudou
spotřebovány v běžném rozpočtovém roce, mohou
být v letech následujících použity pouze na stanovený
účel.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4
a 5.

24. V § 21 se odstavec 5 zrušuje.

25. V § 23 odst. 1 písmeno e) zní:

„e) snížení nebo přesun příjmů za předpokladu, že se
nezmění saldo rozpočtu příjmů a výdajů kapi-
toly,“.

26. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

„f) snížení nebo zvýšení jednoho závazného ukazatele
rozpočtu výdajů.“.

27. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) až g), která znějí:

„e) povolit bez omezení přesuny prostředků zabezpe-
čených ve státním rozpočtu, jestliže je dodržena
jejich účelovost daná závazným ukazatelem stát-
ního rozpočtu,

f) povolit přesun příjmů, rozpočtovaných jako pří-
jmy z rozpočtu Evropské unie nebo z finančních
mechanismů, souvztažně s přesunem výdajů roz-
počtovaných jako výdaje spolufinancované z roz-
počtu Evropské unie nebo z finančních mecha-
nismů, bez dopadu na saldo rozpočtu příjmů a vý-
dajů kapitoly,

g) povolit snížení nebo zvýšení jednoho závazného
ukazatele rozpočtu výdajů do 10 % částky schvá-
lené zákonem o státním rozpočtu za předpokladu,
že se nezmění saldo příjmů a výdajů kapitoly.“.

28. V § 24 odst. 3 se za slovo „ukazateli“ vkládají
slova „nebo změnu jednoho ukazatele“.

29. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:

„§ 24a

Vyhoví-li ministerstvo žádosti o rozpočtové opa-
tření obsahující náležitosti podle § 26 odst. 2, stanoví
účel nebo podmínky použití prostředků, případně
může při přesunech podle § 24 odst. 1 písm. e) ne-
bo f) stanovit nižší odvod za porušení rozpočtové ká-
zně. V tom případě postupuje podle § 14 odst. 6
obdobně.“.

30. V § 25 odst. 1 písm. c) se slova „státu. Tyto“
nahrazují slovy „státu, pokud v písmenu e) není stano-
veno jinak; tyto“.

31. V § 25 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) povinny vázat prostředky státního rozpočtu v pří-
padě dodatečného rozhodnutí správce kapitoly
o tom, že projekty spolufinancované z rozpočtu
Evropské unie budou financovány pouze ze stát-
ního rozpočtu; vázání se provede ve výši, která
odpovídá částce vynaložené na financování daného
projektu jako podíl spolufinancovaný z rozpočtu
Evropské unie, snížené o výdaje, které byly pře-
vedeny do Národního fondu podle § 7 odst. 4.“.

32. V § 25 odst. 11 se číslo „9“ nahrazuje číslem
„10“.

33. V § 26 písm. a) se slova „a) a b)“ nahrazují
slovy „a) a c) až f)“.

34. V § 26 písm. g) se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slovo „paragrafu“ se vkládají slova „a zdrojové
jednotky“.

35. V § 26 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Organizační složka státu, jejíž rozpočet vý-
dajů se snižuje podle § 24 odst. 1 písm. e) nebo f), může
stanovit účel nebo podmínky použití přesunovaných
prostředků. Může také stanovit nižší odvod za porušení
rozpočtové kázně vztahující se buď k celkové částce
přesunu nebo k částce, ve které byla porušena rozpoč-
tová kázeň. V tomto případě postupuje podle § 14
odst. 6 obdobně. V případě, že se při takovém přesunu
snižuje rozpočet kapitoly, uplatňuje požadované nále-
žitosti správce kapitoly při žádosti o rozpočtové opa-
tření.“.

36. V § 29 odst. 3 se slova „závěrečné účty stát-
ních fondů“ nahrazují slovy „informace o hlavních vý-
sledcích hospodaření státních fondů“.
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37. V § 29 odst. 4 se slova „poté, kdy ho vezme na
vědomí Poslanecká sněmovna uveřejní ministerstvo“
nahrazují slovy „po projednání v Poslanecké sněmovně
uveřejní ministerstvo spolu se stanoviskem Poslanecké
sněmovny“.

38. V § 33 odst. 2 se slovo „ , i)“ zrušuje.

39. V § 34 odst. 1 se slovo „produktu11e)“ nahra-
zuje slovem „důchodu11f)“.

40. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3
a 4.

41. V § 36 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) pohledávky státu z úvěrů a návratných finančních
výpomocí poskytnutých ze státních finančních ak-
tiv, jakož i pohledávky ze státních záruk realizo-
vaných ze státních finančních aktiv a pohledávky
státu, které mu postoupily jiné subjekty,“.

42. V § 37 odst. 1 písm. a) se slova „svěřují
Evropská společenství“ nahrazují slovy „svěřuje
Evropská unie“.

43. V § 37 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ , včetně úroků z nich“.

44. V § 37 odstavec 6 zní:

„(6) Úroky vzniklé z uložení peněžních pro-
středků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) na účtech
Národního fondu jsou příjmem státního rozpočtu, po-
kud předpis Evropské unie nestanoví jinak.“.

45. V § 38 odst. 3 se slova „Komise Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropská komise“.

46. V § 38 odst. 4 se slova „Komisí Evropských
společenství“ nahrazují slovy „Evropskou komisí“.

47. V § 44 odst. 1 písm. g) se číslo „10“ nahrazuje
číslem „9“.

48. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:
„h) nepřevedení prostředků, které byly soustředěny na

účtu cizích prostředků v rámci finančního vypořá-
dání, na účet státního rozpočtu v termínech stano-
vených pro finanční vypořádání vztahů se státním
rozpočtem vyhláškou vydanou podle § 75 tohoto
zákona,

i) nevrácení prostředků podle § 14 odst. 8 v termínu
stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace po-
skytovatelem do státního rozpočtu nebo Národ-
ního fondu,

j) porušení povinnosti stanovené právním předpi-
sem, rozhodnutím nebo dohodou o poskytnutí
dotace nebo návratné finanční výpomoci, které
přímo souvisí s účelem, na který byla dotace nebo
návratná finanční výpomoc poskytnuta a ke kte-
rému došlo před přijetím peněžních prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu, státního
fondu, Národního fondu nebo státních finančních
aktiv a které trvá v okamžiku přijetí prostředků na
účet příjemce; prvním dnem porušení rozpočtové
kázně je den jejich přijetí příjemcem; penále za
porušení rozpočtové kázně se počítá ode dne ná-
sledujícího po dni, do kterého měl příjemce na zá-
kladě platebního výměru odvod uhradit.“.

49. V § 44 odst. 2 písm. e) a f) se slova „rozpočtu
Evropské unie nebo z finančních mechanismů“ nahra-
zují slovy „Národního fondu“.

50. V § 44 odst. 2 se za písmeno f) vkládají nová
písmena g) a h), která znějí:

„g) prostředky státního rozpočtu na předfinancování
výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu
Evropské unie kromě prostředků z Národního
fondu,

h) prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu na
předfinancování výdajů, které mají být kryty pro-
středky z rozpočtu Evropské unie kromě pro-
středků z Národního fondu,“.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena i)
a j).

51. V § 44 odst. 3 písm. a) se slova „a e)“ nahra-
zují slovy „ , e) a g)“.

52. V § 44 odst. 3 písm. b) se slova „a f)“ nahra-
zují slovy „ , f) a h)“.

53. V § 44 odst. 3 písm. c) se slova „písm. g)“ na-
hrazují slovy „písm. i)“ a slova „a e)“ se nahrazují slo-
vy „ , e) a g)“.

54. V § 44 odst. 3 písm. d) se slova „písm. h)“ na-
hrazují slovy „písm. j)“ a slova „a f)“ se nahrazují slo-
vy „ , f) a h)“.

55. V § 44 odst. 4 písm. a) se slova „které jsou
právem Evropských společenství určeny na její určité
výdaje,“ zrušují.

56. V § 44 odst. 4 písmeno e) zní:

„e) podle odstavce 2 písm. e) peněžní prostředky ve
výši, v níž má obdržet na svůj příjmový účet stát-
ního rozpočtu peněžní prostředky z Národního
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fondu, nebo ve výši, již jí oznámil správce kapi-
toly,“.

57. V § 44 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„g) podle odstavce 2 písm. g) peněžní prostředky ve

výši, v níž má obdržet na svůj příjmový účet stát-
ního rozpočtu peněžní prostředky z rozpočtu
Evropské unie kromě prostředků z Národního
fondu, nebo ve výši, kterou jí oznámil správce ka-
pitoly,

h) podle odstavce 2 písm. h) peněžní prostředky
označené podle písmene g), které poskytla.“.

58. V § 44 odst. 5 písm. a), b) a c) se slova „které
jsou právem Evropských společenství nebo jeho roz-
hodnutím určeny na určité výdaje této organizační
složky státu,“ zrušují.

59. V § 44 odst. 5 písm. c) se slova „podle dohody
s Evropskými společenstvími nebo jiných právních
aktů“ zrušují a slova „rozpočtu Evropské unie“ se na-
hrazují slovy „Národního fondu“.

60. V § 44 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) podle odstavce 2 písm. g), a výši této části, jestliže
má obdržet na svůj příjmový účet státního roz-
počtu peněžní prostředky z rozpočtu Evropské
unie kromě prostředků z Národního fondu.“.

61. V § 44 odst. 6 a v § 44a odst. 6 se slova „ne-
bo f)“ nahrazují slovy „ , f) nebo h)“.

62. V § 44a odst. 1 písm. a) bodě 1 se slova
„písm. g)“ nahrazují slovy „písm. i)“.

63. V § 44a odst. 1 písm. a) bodě 3 se slova „a g)“
nahrazují slovy „ , g) a h)“.

64. V § 44a odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo g)“.

65. V § 44a odst. 3 písm. a) se slova „písm. h)“
nahrazují slovy „písm. j), nebo jestliže porušila rozpoč-
tovou kázeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j)“.

66. V § 44a odst. 3 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „nebo jestliže porušila rozpočtovou ká-
zeň podle § 44 odst. 1 písm. i) nebo j)“.

67. V § 44a odst. 3 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo h)“.

68. V § 44a odst. 4 písmeno b) zní:

„b) v případě neoprávněného použití prostředků do-
tace obsahující prostředky od Evropské unie, po-

kud v rozhodnutí o ní bylo uvedeno jedno nebo
více procentních rozmezí pro stanovení nižšího
odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 14
odst. 6, územním finančním orgánem stanovenou
částku vycházející z procentního rozmezí uvede-
ného v rozhodnutí, a to pro každý jednotlivý pří-
pad; při stanovení částky odvodu vezme územní
finanční orgán v úvahu závažnost porušení povin-
nosti, jeho vliv na dosažení cíle dotace a hospodár-
nost uložené sankce; v případě neoprávněného
použití prostředků přesunutých podle § 24a nebo
§ 26 odst. 2 postupuje územní finanční orgán ob-
dobně,“.

69. V § 44a odst. 5 písm. b) se slova „z důvodu
neoprávněného použití dotace dosud poskytovatelem
nevyplacené“ nahrazují slovy „ , které poskytovatel do-
sud nevyplatil, protože se domnívá, že byla porušena
rozpočtová kázeň“.

70. V § 44a se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Odvod za porušení rozpočtové kázně ne-
může být vyšší než celková částka dotace, která byla
vyplacena.“.

Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8
až 11.

71. V § 44a odstavec 11 zní:

„(11) O prominutí nebo částečné prominutí od-
vodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále může
Generální finanční ředitelství požádat fyzická osoba,
právnická osoba nebo organizační složka státu, která
se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřed-
nictvím územního finančního orgánu, který tento od-
vod nebo penále uložil. Žádost o prominutí nebo čás-
tečné prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne
nabytí právní moci platebního výměru, kterým byl od-
vod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno, vymě-
řen. Lhůta 1 roku neběží ode dne

a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového
řádu do dne pravomocného skončení obnoveného
řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí ná-
vrhu na obnovu řízení,

b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu
do dne pravomocného skončení tohoto řízení,

c) zahájení řízení podle soudního řádu správního
o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne
pravomocného skončení tohoto řízení nebo do
dne pravomocného skončení řízení o kasační stíž-
nosti.“.
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72. V § 45 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce 7 až 12 se označují jako odstavce 6
až 11.

73. V § 45 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Prostřednictvím platebních karet lze z těchto účtů
uskutečňovat další výdaje, jejichž úhradu není možné
provést jiným způsobem.“.

74. V § 45 odst. 11 se slova „Evropských spole-
čenství.25a)“ nahrazují slovy „Evropské unie25a).“.

Poznámka pod čarou č. 25a zní:

„25a) Článek 2 rozhodnutí Rady 2007/436/ES, Euratom ze dne
7. června 2007 o systému vlastních zdrojů Evropských spo-
lečenství.“.

75. V § 48 odst. 2 písm. b) a v § 48 odst. 3
písm. b) se slova „a b)“ nahrazují slovy „ , b), g) a h)“.

76. V § 49 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Ministerstvo vystavuje jménem České republiky
směnky nebo šeky k vypořádání restitučních nároků
oprávněných osob, kterým byla přiznána náhrada po-
dle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilita-
cích, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších
předpisů35).“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

„35) § 6 odst. 4 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu ná-
rodního majetku České republiky a o působnosti Minister-
stva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon
o zrušení Fondu národního majetku).“.

77. V § 49 odstavec 10 zní:

„(10) Z příjmových účtů státního rozpočtu je
možné vracet daně, odvody, poplatky, zálohy na tyto
příjmy, odvody za porušení rozpočtové kázně a po-
kuty, peněžité tresty a kauce, nebo jejich části, exi-
stuje-li k vracení právní důvod. Takto je možné vracet
tyto příjmy nebo jejich části i v letech, která následují
po rozpočtovém roce, ve kterém došlo k jejich přijetí
do státního rozpočtu. Z příjmových účtů státního roz-
počtu je také možné v běžném rozpočtovém roce vracet
na účty Národního fondu prostředky, které byly v běž-
ném rozpočtovém roce z Národního fondu vynaloženy
na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské
unie, a o kterých poskytovatel dodatečně rozhodl, že
budou financovány pouze ze státního rozpočtu.“.

78. V § 52 odst. 3 se slovo „hmotné“ zrušuje.

79. V § 65 odst. 4 písm. a) se za slovo „příspěvku“
vkládají slova „a dotací od“.

80. V § 66 odst. 2 se slovo „užívání“ nahrazuje
slovy „užívanou plochu v“.

81. V § 69 větě první se slova „Závodní stravování
zabezpečuje“ nahrazují slovem „Zabezpečuje-li“ a za
slovo „organizace“ se vkládají slova „závodní stravo-
vání, zabezpečuje je“.

82. V § 70 odst. 1 se za slovo „republiky“ vkládají
slova „se kterým hospodaří“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví od-
vod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za pro-
dlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl
právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné
prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím 1 ro-
ku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta
1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení
do dne pravomocného skončení obnoveného řízení
nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení,
ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového
řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení
a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správ-
ního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne
pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne
pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.

2. Pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
fúze, rozdělení nebo převzetí jmění společníkem nejsou
zapsány do obchodního rejstříku, byl však již zveřej-
něn projekt fúze, rozdělení nebo převodu jmění na spo-
lečníka podle zákona upravujícího přeměny společností
a družstev, § 14a až 14d zákona č. 218/2000 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
se nepoužijí a postupuje se podle dosavadních právních
předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

Čl. III

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb.,
zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
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č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/
/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005
Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb.,
zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/
/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 421/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 5 písm. b) se slovo „výnosem“ na-
hrazuje slovem „příjmem“.

2. V § 7 odst. 1 písm. e) a v § 31 odst. 1 písm. d)
a f) se slovo „výnosy“ nahrazuje slovem „příjmy“.

3. V § 11 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„(3) Územní samosprávný celek zveřejní návrh
svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede dnem
jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního
samosprávného celku10) na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může
být návrh rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který
obsahuje alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu
v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění
rozpočtové skladby. Způsobem umožňujícím dálkový
přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Při-
pomínky k návrhu rozpočtu mohou občané přísluš-
ného územního samosprávného celku uplatnit buď pí-
semně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

10) § 84 zákona č. 128/2000 Sb.
§ 35 zákona č. 129/2000 Sb.
§ 59 zákona č. 131/2000 Sb.“.

4. § 11a zní:

„§ 11a

Zveřejnění návrhu rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti

Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní ná-
vrh svého rozpočtu po dobu nejméně 15 dnů přede
dnem jeho projednávání na zasedání výboru Regionální
rady regionu soudržnosti na své informační tabuli
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na infor-
mační tabuli může být návrh rozpočtu zveřejněn
v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o pří-
jmech a výdajích rozpočtu v třídění podle nejvyšších
jednotek druhového třídění rozpočtové skladby. Způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje
úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky k návrhu
rozpočtu mohou občané kraje, jehož územím je vyme-

zen region soudržnosti, uplatnit písemně ve lhůtě sta-
novené při jeho zveřejnění.“.

5. V § 17 odstavec 6 včetně poznámky pod čarou
č. 21 zní:

„(6) Územní samosprávný celek zveřejní návrh
svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitel-
stva územního samosprávného celku10) na své úřední
desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na
úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřej-
něn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje
o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nej-
vyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se
zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně
celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Při-
pomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané
příslušného územního samosprávného celku uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.

21) § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.“.

6. § 17a včetně nadpisu zní:

„§ 17a

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu Regionální
rady regionu soudržnosti

Regionální rada regionu soudržnosti zveřejní ná-
vrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření21) po dobu nejméně 15 dnů
přede dnem jeho projednávání na zasedání výboru Re-
gionální rady regionu soudržnosti na své informační
tabuli a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na
informační tabuli může být návrh závěrečného účtu
zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň
údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle
nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové
skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se
zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně
celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Při-
pomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané
kraje, jehož územím je vymezen region soudržnosti,
uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřej-
nění.“.
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7. V § 22 odstavec 2 zní:

„(2) Neoprávněným použitím peněžních pro-
středků podle odstavce 1 je jejich použití, kterým byla
porušena povinnost stanovená právním předpisem,
přímo použitelným předpisem Evropské unie, smlou-
vou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto pro-
středků. Za neoprávněné použití peněžních prostředků
podle odstavce 1 se považuje také

a) porušení povinnosti stanovené právním předpi-
sem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí
těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který
byly peněžní prostředky poskytnuty,

b) porušení povinnosti stanovené právním předpi-
sem, přímo použitelným předpisem Evropské
unie, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí
těchto prostředků, která souvisí s účelem, na který
byly peněžní prostředky poskytnuty, ke kterému
došlo před připsáním peněžních prostředků na
účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den při-
psání peněžních prostředků na účet příjemce se
považuje za den porušení rozpočtové kázně; pe-
nále za porušení rozpočtové kázně se počítá ode
dne následujícího po dni, do kterého měl příjemce
na základě platebního výměru odvod uhradit,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak
byly tyto prostředky použity.“.

8. V § 22 odstavec 5 zní:

„(5) Při neoprávněném použití peněžních pro-
středků podle odstavce 2 věty první nebo podle od-
stavce 2 písm. c) anebo při zadržení peněžních pro-
středků podle odstavce 3 odpovídá odvod za porušení
rozpočtové kázně výši neoprávněně použitých nebo
zadržených prostředků. Při neoprávněném použití pe-
něžních prostředků podle odstavce 2 písm. a) nebo b)
odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši
poskytnutých prostředků, ledaže podle smlouvy nebo
rozhodnutí o poskytnutí těchto prostředků se za poru-
šení méně závažné konkrétní povinnosti uloží odvod
nižší. Pro stanovení nižšího odvodu uvede poskytova-
tel ve smlouvě nebo rozhodnutí procentní rozmezí
vztahující se k poskytnutým peněžním prostředkům.
Při stanovení výše odvodu orgán příslušný podle od-
stavce 7 nebo 9 přihlédne k závažnosti porušení a jeho
vlivu na dodržení účelu dotace. Při porušení více po-
vinností se procentní částky sčítají; odvod za porušení
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních
prostředků poskytnutých ke dni porušení rozpočtové
kázně. Při podezření na porušení rozpočtové kázně
může poskytovatel peněžních prostředků pozastavit je-

jich poskytnutí, a to až do výše předpokládaného od-
vodu. Pokud orgán příslušný podle odstavce 7 nebo 9
uloží odvod za porušení rozpočtové kázně, v rozhod-
nutí uvede, že z uloženého odvodu bude odvedena
pouze částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvodem
a peněžními prostředky neposkytnutými z důvodu po-
dezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud orgán
příslušný podle odstavce 7 nebo 9 odvod neuloží, po-
skytovatel peněžních prostředků poskytne pozastavené
peněžní prostředky příjemci.“.

9. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „ , kdy byly
prostředky odvedeny nebo u návratných finančních vý-
pomocí vráceny“ nahrazují slovy „připsání peněžních
prostředků na účet poskytovatele“.

10. V § 22 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta
„Pokud poskytovatel rozhodl podle odstavce 5 věty
sedmé, penále se počítá z částky, kterou je příjemce
povinen odvést.“.

11. V § 22 se na konci odstavce 12 doplňují věty
„Žádost o prominutí nebo částečné prominutí lze podat
nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci pla-
tebního výměru, kterým byl odvod nebo penále, o je-
hož prominutí je žádáno, vyměřen. Lhůta 1 roku ne-
běží ode dne

a) podání návrhu na obnovu řízení podle daňového
řádu do dne pravomocného skončení obnoveného
řízení nebo do dne pravomocného zamítnutí ná-
vrhu na obnovu řízení,

b) zahájení přezkumného řízení podle daňového řádu
do dne pravomocného skončení tohoto řízení,

c) zahájení řízení podle soudního řádu správního
o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne
pravomocného skončení tohoto řízení nebo do
dne pravomocného skončení řízení o kasační stíž-
nosti.“.

12. V § 22a odst. 1 písm. f) se za číslo „15“ vklá-
dají slova „odst. 1“.

13. V § 25 odst. 4 se slova „odpovídá za hospoda-
ření, vedení pokladní služby a účetnictví vedoucí této
organizační složky“ nahrazují slovy „vedoucí této
organizační složky odpovídá za hospodaření, vedení
pokladní služby a úplnost podkladů pro účetní zá-
znamy zřizovatele“.

14. V § 28 se na konci textu odstavce 9 doplňují
slova „podané do 1 roku od uložení odvodu“.
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15. V § 28 se za odstavec 9 vkládá nový odsta-
vec 10, který zní:

„(10) Ustanovení odstavců 7 a 9 se nevztahují na
porušení rozpočtové kázně při nakládání s prostředky
poskytnutými příspěvkové organizaci z rozpočtu zři-
zovatele, které zřizovatel obdržel ze státního rozpočtu,
z rozpočtu státního fondu, z rozpočtu Regionální rady
regionu soudržnosti nebo z Národního fondu za úče-
lem, aby je na základě svého rozhodnutí poskytnul
právnické nebo fyzické osobě. V takovém případě se
postupuje podle § 22.“.

Dosavadní odstavce 10 a 11 se označují jako odstav-
ce 11 a 12.

16. V § 31 odst. 1 písm. a) se slova „odpisy z“
nahrazují slovy „peněžní prostředky ve výši odpisů“.

17. V § 31 odst. 1 písm. f) se za slovo „prodeje“
vkládají slova „dlouhodobého hmotného“.

18. V § 34 odst. 1 se slovo „rozpočtovanými“ zru-
šuje.

19. V § 34 odst. 2 se slovo „zajišťovat“ nahrazuje
slovy „ručit za“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „třetích osob, ani jinak je zajišťovat“.

20. V § 39 odstavec 4 zní:

„(4) Svazek obcí zveřejní návrh svého rozpočtu
po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání
na zasedání příslušného orgánu svazku obcí na úřed-
ních deskách členských obcí a způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Na úředních deskách může být návrh
rozpočtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje
alespoň údaje o příjmech a výdajích rozpočtu v třídění
podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočto-
vé skladby. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se
zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. Připomínky
k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí
uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění,
nebo ústně při jeho projednávání na zasedání přísluš-
ného orgánu svazku obcí.“.

21. V § 39 odstavec 6 zní:

„(6) Svazek obcí zveřejní návrh svého závěreč-
ného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření21) po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho
projednávání na zasedání příslušného orgánu svazku
obcí na úředních deskách členských obcí a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Na úředních deskách
může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším

rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů
a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek
druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem
umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění
návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závě-
rečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit
písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo
ústně při jeho projednávání na zasedání příslušného
orgánu svazku obcí.“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Pokud platební výměr, kterým se stanoví od-
vod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za pro-
dlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, nabyl
právní moci do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zaniká právo podat žádost o prominutí nebo částečné
prominutí tohoto odvodu nebo penále uplynutím
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůta
1 roku neběží ode dne podání návrhu na obnovu řízení
do dne pravomocného skončení obnoveného řízení
nebo do dne pravomocného zamítnutí obnovy řízení,
ode dne zahájení přezkumného řízení podle daňového
řádu do dne pravomocného skončení tohoto řízení
a ode dne zahájení řízení podle soudního řádu správ-
ního o žalobě proti rozhodnutí správce daně do dne
pravomocného skončení tohoto řízení nebo do dne
pravomocného skončení řízení o kasační stížnosti.

2. Pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona příspěvková organizace porušila rozpočtovou ká-
zeň při nakládání s peněžními prostředky poskytnu-
tými z rozpočtu zřizovatele, které zřizovatel obdržel
ze státního rozpočtu, z rozpočtu státního fondu, z roz-
počtu Regionální rady regionu soudržnosti nebo z Ná-
rodního fondu za účelem jejich poskytnutí právnické
nebo fyzické osobě na základě svého rozhodnutí, a do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyl odvod ulo-
žen, uloží se podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Žádost podle § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, o snížení nebo prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně uloženého do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, je možno podat do 1 roku ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Čl. V

Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona
č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/
/1995 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 296/1995 Sb., zákona
č. 148/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona
č. 282/2002 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 23/2006 Sb., zákona č. 342/
/2006 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se slova „a hospodárné“ nahrazují
slovy „ , hospodárné a efektivní“.

2. V § 4a se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámek pod čarou č. 1a a 1b zní:

„(4) Úřadu je umožněn pro výkon působnosti
podle tohoto zákona přístup k datům z informačních
systémů veřejné správy1a) a k datům z informačního
systému státní pokladny1b).

1a) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné
správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů.

1b) § 33 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočto-
vá pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

3. V § 8 odst. 2 písm. b) se za slovo „rozpočtu“
vkládají slova „ , včetně jeho změn,“.

4. V § 8 odst. 3 se slova „organizační a“ zrušují.

5. V § 13 odst. 3 písm. b) se za slovo „sněmovně“
vkládají slova „ , jeho změny,“.

6. V § 13 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nové
písmeno g), které zní:

„g) organizační řád a jeho změny,“.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).

7. V § 13 odst. 5 se slova „organizačního a“ zru-
šují.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o Státním fondu kultury
České republiky

Čl. VI

V § 6 odst. 3 zákona č. 239/1992 Sb., o Státním
fondu kultury České republiky, ve znění zákona č. 482/
/2004 Sb., se věta první zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o Státním fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie

Čl. VII

V § 6 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb., o Státním
fondu České republiky pro podporu a rozvoj české
kinematografie, ve znění zákona č. 482/2004 Sb., se věta
první zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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466

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb.,
o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Zrušení zákona o veřejných neziskových ústavních
zdravotnických zařízeních

§ 1

Zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových
ústavních zdravotnických zařízeních a o změně někte-
rých zákonů, se zrušuje.

§ 2

Řízení zahájená podle zákona č. 245/2006 Sb.,
která nebyla pravomocně skončena, se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zastavují.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o péči o zdraví lidu

§ 3

V § 12a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
ve znění zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 227/2009
Sb., se odstavec 11 včetně poznámky pod čarou č. 2d
zrušuje.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani
z převodu nemovitostí

§ 4

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani daro-
vací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona
č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/

/1994 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb.,
zákona č. 113/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona
č. 96/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 203/
/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 169/1998
Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zá-
kona č. 103/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 340/2000 Sb., zákona č. 364/2000 Sb., zákona č. 117/
/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 148/2002
Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona
č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 186/
/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 476/2008 Sb., zákona
č. 215/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 199/
/2010 Sb., zákona č. 402/2010 Sb. a zákona č. 30/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 20 odst. 1 písm. b) se slova „ , veřejným
neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením“ zru-
šují.

2. V § 20 odst. 2 písm. f) se slova „nebo mezi
zřizovateli veřejných neziskových ústavních zdravot-
nických zařízení a veřejnými neziskovými ústavními
zdravotnickými zařízeními“ zrušují.

3. V § 20 odst. 6 písm. e) se věta třetí zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o daních z příjmů

§ 5

V § 17 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 492/2000
Sb., zákona č. 245/2006 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb., se
odstavec 5 zrušuje.
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ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů

§ 6

V § 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení
a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zákona č. 245/
/2006 Sb., se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 1a zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o státní statistické službě

§ 7

V § 22 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní sta-
tistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona
č. 411/2000 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/
/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006
Sb. a zákona č. 154/2009 Sb., se písmeno f) včetně
poznámky pod čarou č. 12c zrušuje.

Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f)
a g).

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů

§ 8

V § 23 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb. a zákona č. 477/2008 Sb., se na konci písme-
ne f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) včetně
poznámky pod čarou č. 16c se zrušuje.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví

§ 9

§ 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění zákona č. 392/2005 Sb., se včetně poznámky
pod čarou č. 59 zrušuje.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna insolvenčního zákona

§ 10

V § 6 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
zákona č. 296/2007 Sb., se písmeno g) včetně po-
známky pod čarou č. 2a zrušuje.

Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g)
a h).

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákoníku práce

§ 11

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/
/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb. a zákona č. 185/2011
Sb., se mění takto:

1. V § 109 odst. 3 se na konci písmene d) doplňuje
slovo „nebo“.

2. V § 109 odst. 3 se na konci písmene e) slovo
„nebo“ zrušuje.

3. V § 109 odst. 3 se písmeno f) včetně poznámky
pod čarou č. 41a zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona č. 296/2007 Sb.

§ 12

V zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ně-
které zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění zá-
kona č. 121/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
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č. 41/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/
/2009 Sb., se část stá druhá zrušuje.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona č. 362/2007 Sb.

§ 13

V zákoně č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, se část patnáctá
zrušuje.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona č. 126/2008 Sb.

§ 14

V zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách
obchodních společností a družstev, ve znění zákona
č. 278/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se část dvacátá
třetí zrušuje.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona č. 306/2008 Sb.

§ 15

V zákoně č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon
č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organi-
zaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění poz-

dějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zá-
kona č. 479/2008 Sb., se část dvacátá devátá zrušuje.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona č. 227/2009 Sb.

§ 16

V zákoně č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních
registrech, ve znění zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 306/2009 Sb., zákona č. 101/2010 Sb., zákona
č. 159/2010 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., se část sto
osmdesátá čtvrtá zrušuje.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona č. 281/2009 Sb.

§ 17

V zákoně č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu, ve znění
zákona č. 153/2010 Sb., se část sto sedmdesátá pátá
zrušuje.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

ÚČINNOST

§ 18

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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467

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů

(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně ži-
jících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodo-
vání s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 346/2009 Sb., se
mění takto:

1. V § 1 odst. 1 větě první se za slova „z kytovců,
dovoz“ vkládají slova „a uvádění na trh“.

2. V § 1 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 61 zní:

„b) tuleně a produkty z tuleňů (dále jen „výrobek z tu-
leně“)61),

61) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009
ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů.
Směrnice Rady č. 83/129/EHS.“.

3. V § 2 písm. c) se slova „právu Evropských spo-
lečenství o ochraně ohrožených druhů5)“ nahrazují
slovy „příloze A k přímo použitelnému předpisu
Evropské unie o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi5)“.

4. V § 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které včetně po-
známky pod čarou č. 62 zní:

„j) výrobkem z některých tuleních mláďat62) výrobek
z tuleňů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zá-
konu.

62) Směrnice Rady č. 83/129/EHS.“.

5. V § 19 odst. 1 se slova „a tranzit výrobků z tu-

leňů“ nahrazují slovy „výrobků z některých tuleních
mláďat“.

6. V § 19 odst. 2 se slovo „tuleňů“ nahrazuje slovy
„některých tuleních mláďat“.

7. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který včetně po-
známky pod čarou č. 63 zní:

„(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny
další povinnosti vyplývající z přímo použitelného před-
pisu Evropské unie o obchodování s produkty z tu-
leňů63).

63) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009
ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů.“.

8. V § 23d odst. 7 se slova „tento registr zpřístup-
ňuje veřejnosti“ nahrazují slovy „obsah tohoto registru
zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup“.

9. V § 25 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky
pod čarou č. 64 zní:

„g) uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle
§ 20 odst. 2, ověřuje doklady o původu výrobků
z tuleňů podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie o obchodování s produkty z tu-
leňů64), rozhoduje v případech stanovených
v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech
stanovených nařízením v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),

64) Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s pro-
dukty z tuleňů.“.

10. V § 25 odst. 2 písm. o) se slovo „databáze“
nahrazuje slovem „registr“ a slovo „databázi“ se nahra-
zuje slovem „registr“.

11. V § 25 odst. 2 písm. p) se slova „zpřístupňuje
jej veřejnosti“ nahrazují slovy „jeho obsah zveřejňuje
způsobem umožňujícím dálkový přístup“.
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12. V § 25 odst. 2 písm. r) se za slovo „zveřej-
ňuje“ vkládají slova „způsobem umožňujícím dálkový
přístup“.

13. V § 26 odst. 8 se na konci textu věty první
doplňují slova „a zda se dovoz a uvádění na trh vý-
robků z tuleňů uskutečňuje v souladu s přímo použi-
telným předpisem Evropské unie o obchodování s pro-
dukty z tuleňů63)“, ve větě druhé se slova „tohoto před-
pisu“ nahrazují slovy „těchto předpisů“, ve větě třetí se
slova „nebo tranzit“ nahrazují slovy „ , tranzit nebo
uvedení na trh“ a slova „tímto předpisem“ se nahrazují
slovy „těmito předpisy“.

14. V § 26 odst. 9 větě první a druhé se slova
„nebo tranzitem“ zrušují, ve větě třetí se slova „nebo
tranzit“ zrušují a ve větě čtvrté se slova „nebo tranzitu“
zrušují.

15. V § 29c písm. d) a e) se slovo „písemnou“
zrušuje.

16. V § 29c se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Výši náhrady nákladů péče o skupinu druhů
exemplářů zahrnující náklady na krmivo, energie a cho-
vatelskou péči s výjimkou nákladů veterinární péče sta-
noví prováděcí právní předpis.“.

17. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Inspekce dále kontroluje vydávání potvrzení uznaným
orgánem zřízeným a činným v České republice podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie o obcho-
dování s produkty z tuleňů64).“.

18. V § 34a odst. 4 větě druhé se slova „údajů
poskytnutých záchranným centrem“ nahrazují slovy
„jejich vyúčtování provozovatelem záchranného cen-
tra“.

19. V § 34c odst. 2 písm. g) se za slovo „vyveze“
vkládají slova „nebo se pokusí o vývoz“.

20. V § 34c odst. 2 a v § 34d odst. 2 písmeno h)
zní:

„h) doveze výrobek z tuleně v rozporu s § 19 nebo
s přímo použitelným předpisem Evropské unie
o obchodování s produkty z tuleňů63),“.

21. V § 34c odst. 2 písm. i) se za slova „nebo § 17“
vkládají slova „nebo se o takový vývoz pokusí“.

22. V § 34c odst. 3 písm. a) se slova „nebo zpětně
vyveze exemplář“ nahrazují slovy „ , pokusí se o vývoz,
zpětně vyveze nebo se pokusí o zpětný vývoz exem-
pláře“.

23. V § 35 odst. 1 větách druhé a třetí se slovo
„databázi“ nahrazuje slovem „registr“, ve větě čtvrté
se slovo „Databáze“ nahrazuje slovem „Evidence“
a věta poslední se nahrazuje větou „Údaje z evidence
žadatelů o dovoz, vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů
včetně spisového materiálu a údaje z jiné evidence a re-
gistrace podle tohoto zákona se uchovávají po dobu
5 let od podání žádosti, ostatní údaje v registru se ucho-
vávají po dobu 10 let.“.

24. V § 35 odst. 2 větě první se slovo „databází“
nahrazuje slovem „evidencí“.

25. V § 35 odst. 4 větě první se slovo „archivují“
nahrazuje slovem „ukládají“ a ve větě druhé se slova
„centrální databáze vedené“ nahrazují slovy „centrál-
ního registru vedeného“.

26. V § 35 odst. 5 větě první se slovo „archivova-
ných“ nahrazuje slovem „uchovávaných“ a slovo „da-
tabází“ nahrazuje slovem „evidencí“.

27. V § 35 odst. 7 se slovo „archivuje“ nahrazuje
slovem „uchovává“.

28. V § 38 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1
a 2.

29. V § 38 odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2“ na-
hrazují slovy „odstavce 1“.

30. V § 42 se za slovo „provedení“ vkládají slova
„§ 1 odst. 2 písm. c),“, za slova „§ 15c odst. 3,“ se
vkládají slova „§ 16, § 16b odst. 8,“, za slova „§ 18
odst. 1,“ se vkládají slova „§ 22 odst. 5, § 23 odst. 1
písm. a),“, za slova „§ 25 odst. 2 písm. m)“ se vkládají
slova „ , § 29c odst. 2“ a slova „§ 34a odst. 7“ se na-
hrazují slovy „§ 34a odst. 8“.
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31. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2004 Sb.

Výrobky z některých tuleních mláďat podle § 2 písm. j)

Číslo Číslo nadpisu Popis
CCT

1 ex 43.01 Kožešinové kůže surové a vyčiněné či vydělané, včetně ko-
žešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných
forem:

ex 43.02 A – bílých kožešin mláďat tuleňů grónských (Pagophilus
groenlandicus)

– mláďat s modrými zády čepcolů hřebenatých (Cystophora
cristata)

2 ex 43.03 výrobky a jejich části z kožešin uvedených pod položkou 1“.

32. V příloze č. 2 písm. b) se slovo „okrový“ na-
hrazuje slovem „stepní“ a slovo „stepní“ se nahrazuje
slovem „okrový“.

Čl. II
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem dru-
hého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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468

ZÁKON

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. I

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komuni-
kacích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon 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.
a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 94/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společen-
ství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

2. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci textu
poznámky pod čarou doplňují slova „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 2009/136/ES, kterou se mění
směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech
uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických ko-
munikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních
údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických
komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci
mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání
dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES,
kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném před-
pisovém rámci pro sítě a služby elektronických komu-
nikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektro-
nických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich
vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o opráv-
nění pro sítě a služby elektronických komunikací.“.

3. V § 2 písm. f) se slova „a dohled“ nahrazují
slovy „ , dohled“.

4. V § 2 písmeno g) zní:

„g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, pro-
středky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo
prvky související se sítí elektronických komuni-
kací nebo službou elektronických komunikací,
které umožňují nebo podporují poskytování slu-
žeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo
jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy
nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budo-
vách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce,
kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a roz-
vodné skříně,“.

5. V § 2 písm. h) se za slova „jiné prostředky,“
vkládají slova „včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,“
a slovo „rádiem“ se nahrazuje slovem „rádiovými“.

6. V § 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova
„a která podporuje přenos informací mezi koncovými
body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž
prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlaso-
vého a televizního vysílání,“.

7. V § 2 písm. m) se slovo „specifickou“ nahrazuje
slovem „konkrétní“.

8. V § 2 písmeno p) zní:

„p) veřejně dostupnou telefonní službou veřejně do-
stupná služba elektronických komunikací umož-
ňující přímo nebo nepřímo uskutečňování národ-
ních nebo mezinárodních volání,“.

9. V § 2 písmeno s) zní:

„s) voláním spojení uskutečněné prostřednictvím ve-
řejně dostupné služby elektronických komunikací,
které umožňuje obousměrnou hlasovou komuni-
kaci,“.

10. V § 2 se na konci textu písmene u) slovo „a“
nahrazuje slovy „se závazky vyplývajícími z meziná-
rodní smlouvy, kterou jeČeská republika vázána a která
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byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezi-
národních smluv, a se závazky vyplývajícími z členství
České republiky v Evropské unii nebo mezinárodních
organizacích,“.

11. V § 2 se na konci písmene x) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena y) až aa), která včetně
poznámky pod čarou č. 53 znějí:

„y) porušením ochrany osobních údajů porušení bez-
pečnosti, které vede k neoprávněnému přístupu
nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zni-
čení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů zpracová-
vaných v souvislosti s poskytováním veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací,

z) vertikálně integrovaným podnikem podnikatel,
který provozuje síť elektronických komunikací
a který zároveň poskytuje služby elektronických
komunikací na maloobchodním nebo velkoob-
chodním trhu, nebo skupina podnikatelů, pokud
jejich vzájemné vztahy odpovídají přímo použitel-
nému předpisu Evropské unie53), a které zajišťují
síť elektronických komunikací a zároveň poskytují
služby elektronických komunikací na maloob-
chodním i velkoobchodním trhu,

aa) přiřazenými službami služby související se sítí
elektronických komunikací nebo službou elektro-
nických komunikací, které mohou umožnit, umož-
ňují nebo podporují poskytování služeb prostřed-
nictvím této sítě nebo služby a zahrnují zejména
systémy převodu čísel, či systémy nabízející rov-
nocenné funkce, systémy podmíněného přístupu
a elektronické programové průvodce, jakož i jiné
služby, například služby určení totožnosti, místa
nebo přítomnosti uživatele.

53) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kon-
trole spojování podniků.“.

12. V § 5 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„a doplňkových služeb“ zrušují.

13. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „uživatelů“
vkládají slova „a osob, u kterých lze mít s ohledem na
jejich věk nebo sociální potřeby za to, že vyžadují
zvláštní přístup“.

14. V § 5 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují
slova „včetně služeb přenosu obsahu, a“.

15. V § 5 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

16. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova

„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.

17. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a doplňkových
služeb“ zrušují.

18. V § 5 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje
slovo „a“.

19. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

20. V § 5 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) spolupracují v souladu se zásadou transparentnosti
s národními regulačními úřady jiných členských
států, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí
a informací (ENISA), Sdružením evropských re-
gulačních orgánů v oblasti elektronických komu-
nikací BEREC (dále jen „Sdružení BEREC“)
a s Komisí Evropské unie (dále jen „Komise“) na
zajištění jednotné regulační praxe při aplikaci pří-
slušných směrnic Evropské unie.“.

21. V § 5 odst. 3 písm. e) se slova „osob s nízkými
příjmy“ nahrazují slovy „osob, u kterých lze mít s ohle-
dem na jejich věk nebo sociální potřeby za to, že vy-
žadují zvláštní přístup,“.

22. V § 5 odst. 3 se na konci odstavce 3 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která
znějí:

„g) podporuje možnost přístupu koncových uživatelů
k informacím a možnost koncových uživatelů šířit
informace a využívat aplikace a služby podle svého
výběru,

h) zajišťuje harmonizaci využívání rádiových kmi-
točtů v souladu s potřebou zajistit jejich účelné
využívání a za účelem získání výhod pro spotřebi-
tele, jako jsou úspory z rozsahu a interoperabilita
služeb elektronických komunikací.“.

23. V § 5 odstavec 4 zní:

„(4) V rámci naplňování cílů uvedených v odstav-
cích 1 až 3 se Ministerstvo a Úřad řídí zejména zása-
dami nediskriminace, objektivity, technologické neu-
trality, transparentnosti a proporcionality uvedenými
v § 6. Přitom zejména

a) prosazují předvídatelnou regulaci zajišťováním
jednotného regulačního přístupu v průběhu pří-
slušných období přezkumu,

b) vytváří podmínky pro hospodářskou soutěž ku
prospěchu spotřebitelů a v odůvodněných přípa-
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dech podporují hospodářskou soutěž v oblasti in-
frastruktury,

c) podporují efektivní investice do inovace stávající
infrastruktury nebo výstavby nové infrastruktury,
a to i tím, že zajišťují, aby jakákoli povinnost spo-
jená s přístupem k infrastruktuře řádně zohlednila
rizika, která nese investující podnikatel, a vytváří
podmínky pro uzavírání dohod o spolupráci mezi
ním a stranou, která usiluje o přístup, aby se in-
vestiční rizika rozložila, a přitom zajišťují zacho-
vání hospodářské soutěže na trhu a dodržování
zásady nediskriminace,

d) zohledňují různé podmínky týkající se hospodář-
ské soutěže a spotřebitelů, které existují v různých
geografických oblastech České republiky,

e) při svém rozhodování zajišťují, aby za srovnatel-
ných podmínek nedocházelo k diskriminaci mezi
podnikateli zajišťujícími sítě elektronických komu-
nikací nebo poskytujícími služby elektronických
komunikací.“.

24. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Ustanovení tohoto zákona týkající se regulač-
ních činností Úřadu v oblasti sítí a služeb elektronic-
kých komunikací je třeba v pochybnostech o jejich vý-
znamu vykládat v souladu se zásadami uvedenými v od-
stavci 4.“.

25. V § 6 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Zjistí-li, že uložené nápravné opatření má na trhy ne-
žádoucí účinek, neúměrně je deformuje, pominul dů-
vod k jeho uložení, nebo na relevantním trhu existuje
účinná a udržitelná hospodářská soutěž, neprodleně
uložené nápravné opatření změní nebo zruší.“.

26. V § 9 odst. 1 se slova „a na“ zrušují a za slova
„provozování přístrojů“ se vkládají slova „a na využí-
vání rádiových kmitočtů“.

27. V § 10 odst. 1 písm. h) se slova „Evropských
společenství5a)“ nahrazují slovy „Evropské unie5b)“.

Poznámka pod čarou 5b zní:

„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.“.

28. V § 10 odst. 1 písm. n) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

29. V § 10 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno p),
které zní:

„p) oznamování zahájení využívání rádiových kmi-
točtů podle písmene m).“.

30. § 11 včetně nadpisu zní:

„§ 11

Zvláštní povinnosti

(1) Zvláštními povinnostmi se rozumí

a) povinnosti spojené s poskytováním univerzální
služby podle dílu 6 této hlavy,

b) povinnosti uvedené v § 51 odst. 5 až 7, 11 a 12,

c) povinnosti týkající se přístupu k síti podle § 79
a 84,

d) povinnosti týkající se systému podmíněného pří-
stupu (§ 83),

e) povinnosti uvedené v § 69a a v § 69b.

(2) Úřad je oprávněn uložit zvláštní povinnost po-
dle odstavce 1 za podmínek stanovených zákonem od-
děleně od podmínek uvedených ve všeobecném opráv-
nění a po konzultaci podle § 130 a popřípadě i podle
§ 131. Pokud Úřad zvláštní povinnost uložil, přechází
tato povinnost na právního nástupce povinné osoby.
V případě pochybností o tom, zda a v jakém rozsahu
přešla zvláštní povinnost na právního nástupce, roz-
hodne o těchto skutečnostech Úřad.

(3) Informace o uložení zvláštních povinností
Úřad uveřejní.“.

31. V § 12 odst. 1 se slova „131“ nahrazují slovy
„popřípadě i podle § 131“.

32. V § 13 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Fyzická osoba v oznámení uvede jméno, po-

případě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
adresu místa trvalého pobytu nebo přechodného po-
bytu nad 90 dnů na území České republiky, popřípadě
adresu bydliště v zahraničí (dále jen „bydliště“) a iden-
tifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“),
bylo-li přiděleno.

(3) Právnická osoba v oznámení uvede obchodní
firmu, název, adresu sídla, popřípadě adresu sídla orga-
nizační složky na území České republiky, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, pří-
jmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této
právnické osoby.“.

33. V § 13 odst. 4 se na konci odstavce 4 tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) připravenost přednostně poskytovat služby podle
§ 99 odst. 3.“.
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34. V § 13 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Právnická osoba dosud nezapsaná v obchodním rej-
stříku při oznámení předloží též ověřenou kopii
smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické
osoby.“.

35. V § 13 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„To neplatí v případě, kdy změna údajů byla oznámena
prostřednictvím jiného agendového místa10a).“.

36. V § 13 odstavec 7 zní:

„(7) Fyzická a právnická osoba, která ukončila
nebo přerušila vykonávání komunikační činnosti podle
všeobecného oprávnění, je povinna ve lhůtě 1 týdne ode
dne ukončení nebo přerušení výkonu komunikační čin-
nosti oznámit tuto skutečnost Úřadu; odstavec 1 se po-
užije obdobně.“.

37. V § 13 se doplňuje odstavec 9, který zní:

„(9) Fyzická a právnická osoba, která přerušila
vykonávání komunikační činnosti podle odstavce 7, je
povinna v případě opětovného zahájení vykonávání
této činnosti, tuto skutečnost Úřadu oznámit; odsta-
vec 1 se použije obdobně.“.

38. V § 14 odst. 1 se slova „základního registru
osob10a)“ nahrazují slovy „základního registru právnic-
kých osob, podnikajících fyzických osob a orgánů ve-
řejné moci10a)“.

39. V § 14 odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo
„jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména,“ a za slovo
„firmu,“ se vkládá slovo „adresu“.

40. V § 14 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slovo „sídlo“
nahrazuje slovy „adresu sídla“.

41. V § 14 odstavec 4 zní:

„(4) Oznámí-li osoba uvedená v databázi Úřadu
připravenost poskytovat služby podle § 99 odst. 3,
Úřad v databázi tuto skutečnost vyznačí.“.

42. V § 15 odst. 1 se slova „Evropských společen-
ství (dále jen „Společenství“)“ nahrazují slovy „Evrop-
ské unie“.

43. V § 15 odst. 2 se slova „práv vyplývajících
z přídělu rádiových kmitočtů“ nahrazují slovy „přídělu
rádiových kmitočtů nebo jeho části“.

44. V § 15 odst. 4 se slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slova „využívání rádiových kmitočtů“ se vkládají
slova „a krátkodobým oprávněním k využívání rádio-
vých kmitočtů“.

45. V § 15 odstavec 5 zní:

„(5) Pro účely výkonu správy rádiového spektra
a státní kontroly elektronických komunikací, vyhledá-
vání 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 data-
bázi přidělených rádiových kmitočtů s informacemi ze-
jména o číslech rozhodnutí, kterými byly rádiové kmi-
točty přiděleny, a době, na kterou byly přiděleny. Da-
tabáze je veřejně přístupná způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Veřejný přístup není k údajům o osobě
držitele individuálního oprávnění k využívání rádio-
vých 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.“.

46. V § 15 odst. 6 se slova „spektru10a)“ nahrazují
slovy „spektru10b)“.

Poznámka pod čarou č. 10b zní:

„10b) Rozhodnutí Komise 2007/344 ES ze dne 16. května 2007
o harmonizované dostupnosti informací o využívání spek-
tra ve Společenství.“.

47. V § 15 se za odstavec 6 doplňují odstavce 7
a 8, které znějí:

„(7) Úřad je povinen provádět systematické mo-
nitorování efektivního využívání rádiového spektra
držiteli individuálních oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 18 a systematické monitorování do-
držování závazků vyplývajících držitelům přídělů rá-
diových kmitočtů z výběrových řízení podle § 21. Za
tím účelem je oprávněn shromažďovat příslušné údaje
od dotčených držitelů individuálních oprávnění k vy-
užívání 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 auto-
matizovaný systém monitorování kmitočtového spek-
tra.“.

48. V § 16 odst. 3 se za slova „Plán přidělení kmi-
točtových pásem“ vkládají slova „(národní kmitočtová
tabulka)“.

Sbírka zákonů č. 468 / 2011Strana 6238 Částka 160



49. V § 16 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , včetně uvedení, zda mají být rádiové kmitočty
využívány na základě všeobecného oprávnění nebo na
základě individuálního oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů, zda je počet práv k využívání rádiových
kmitočtů omezen, nebo zda došlo k omezení práv k vy-
užívání rádiových kmitočtů a omezení zásad uvede-
ných v § 16a“.

50. V § 16 odst. 6 se věta poslední nahrazuje větou
„Údaje o kmitočtových pásmech vyhrazených v plánu
přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová ta-
bulka) Ministerstvu obrany pro vojenské účely se
v plánu využití rádiového spektra neuveřejňují.“.

51. Za § 16 se vkládá nový §16a, který včetně po-
známky pod čarou č. 54 zní:

„§ 16a

(1) Při správě rádiového spektra Úřad jedná v sou-
ladu se zásadou technologické neutrality a neutrality
vůči službám elektronických komunikací.

(2) Úřad v plánu využití rádiového spektra může
omezit zásadu technologické neutrality tím, že stanoví
technické podmínky využívání daného kmitočtového
pásma určitým typem technologie, je-li to nezbytné pro

a) zabránění škodlivé interferenci,

b) ochranu veřejného zdraví proti škodlivým účin-
kům působení elektromagnetického pole,

c) zajištění technických podmínek kvality služby
elektronických komunikací,

d) zajištění maximálního sdílení rádiových kmitočtů,

e) zajištění účelného využívání rádiových kmitočtů,
nebo

f) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana
života a zdraví, podpora sociální, regionální nebo
územní soudržnosti nebo podpora kulturní a jazy-
kové rozmanitosti a plurality médií, například po-
skytování služeb rozhlasového a televizního vysí-
lání.

(3) Úřad v plánu využití rádiového spektra může
omezit zásadu neutrality vůči službám elektronických
komunikací tím, že stanoví využívání kmitočtového
pásma konkrétní službou elektronických komunikací
a podmínky tohoto využívání, je-li to nezbytné pro

a) splnění závazků vyplývajících z členství České
republiky v Mezinárodní telekomunikační unii,
nebo

b) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana

života a zdraví54), podpora sociální, regionální
nebo územní soudržnosti nebo podpora kulturní
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, napří-
klad poskytování služeb rozhlasového a televiz-
ního vysílání.

(4) Úřad může v plánu využití rádiového spektra
zakázat poskytování služby elektronických komuni-
kací v konkrétním kmitočtovém pásmu, a to pouze
v případě, jsou-li v daném kmitočtovém pásmu provo-
zovány služby, které slouží k ochraně života a zdraví.

(5) Úřad provádí pravidelně, nejméně jednou za pět
let, přezkum nezbytnosti omezení podle odstavců 2
až 4 a výsledek tohoto přezkumu uveřejní. Zjistí-li
Úřad, že důvody pro omezení podle odstavců 2 až 4
již nejsou dány, plán využití rádiového spektra změní.

54) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neioni-
zujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.“.

52. V § 17 odstavec 1 zní:

„(1) Rádiové kmitočty, které nelze využívat na zá-
kladě všeobecného oprávnění podle § 9, je možné vy-
užívat pouze na základě individuálního oprávnění k vy-
užívání rádiových kmitočtů (dále jen „oprávnění k vy-
užívání rádiových kmitočtů“), nestanoví-li tento zákon
jinak. Úřad udělí žadateli oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů v případě, je-li to nezbytné k

a) zabránění škodlivé interferenci,

b) zajištění technických podmínek kvality služby
elektronických komunikací,

c) zabezpečení účelného využívání rádiového spek-
tra,

d) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana
života a zdraví54), podpora sociální, regionální
nebo územní soudržnosti nebo podpora kulturní
a jazykové rozmanitosti a plurality médií, napří-
klad poskytování služeb rozhlasového a televiz-
ního vysílání, nebo

e) experimentálním účelům.“.

53. V § 17 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) je-li žadatelem

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu
nebo název, adresu sídla, popřípadě adresu sídla
organizační složky na území České republiky,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno,
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popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby
oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště, adresu místa podnikání a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno,

3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména,
a příjmení, bydliště a datum narození fyzické
osoby, nebo název a adresu sídla, popřípadě
adresu sídla organizační složky na území České
republiky, popřípadě identifikační číslo práv-
nické osoby,“.

54. V § 17 odst. 5 písmeno a) zní:

„a) v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů pro rozhlasové analogové vy-
sílání licencí k provozování rozhlasového vysílání
šířeného analogově podle zvláštního právního
předpisu11), nebo smlouvou s držitelem takové li-
cence, s výjimkou případu, kdy se jedná o žádost
o udělení oprávnění k využívání rádiových kmi-
točtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno
přídělem rádiových kmitočtů, nebo případu, kdy
jsou rádiové kmitočty vyhrazeny podle zvláštního
právního předpisu16),“.

55. V § 17 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena c)
až f).

56. V § 17 odst. 5 písm. c) se slova „u osob za-
psaných v obchodním rejstříku výpisem ne starším než
3 měsíce, popřípadě“ nahrazují slovy „u osob dosud
nezapsaných v obchodním rejstříku“.

57. V § 17 odst. 6 se za slova „plánu přidělení
kmitočtových pásem“ vkládají slova „(národní kmitoč-
tová tabulka)“.

58. V § 17 odst. 8 se věta první zrušuje.

59. V § 17 odst. 10 se za slova „přidělení kmitoč-
tových pásem“ vkládají slova „(národní kmitočtová ta-
bulka)“.

60. V § 17 odst. 11 písm. c) se slova „anebo zajiš-
tění bezpečnosti státu“ zrušují.

61. V § 17 odst. 11 písmeno d) zní:

„d) využívání požadovaných rádiových kmitočtů neu-
možňuje plán přidělení kmitočtových pásem (ná-
rodní kmitočtová tabulka) nebo plán využití rádio-
vého spektra; to neplatí v případě využívání rádio-

vých kmitočtů pro experimentální účely podle
§ 19b,“.

62. V § 18 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) byla-li žadatelem

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu
nebo název, adresu sídla, popřípadě adresu sídla
organizační složky na území České republiky,
a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,

3. jiná nepodnikající osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, bydliště a datum narození
fyzické osoby, nebo název a adresu sídla, po-
případě adresu sídla organizační složky na
území České republiky, popřípadě identifikační
číslo právnické osoby,“.

63. V § 18 odst. 1 písm. c) se za slovo „označení“
vkládá slovo „radiokomunikační“.

64. V § 18 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) případná omezení změny držitele oprávnění nebo
pronájmu práv vyplývajících z oprávnění k využí-
vání rádiových kmitočtů.“.

65. V § 18 odstavec 3 zní:

„(3) Doba platnosti oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů podle odstavce 1 písm. g) může být sta-
novena nejdéle na 5 let, a to tak, aby byla v souladu
s plánem přidělení kmitočtových pásem (národní kmi-
točtová tabulka), plánem využití rádiového spektra,
harmonizačními záměry Evropské unie, mezinárod-
ními smlouvami, kterými je Česká republika vázána
a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce
mezinárodních smluv, a bezpečností státu, pokud tento
zákon nestanoví jinak. V případě udělení oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů na základě práv vy-
plývajících z přídělu rádiových kmitočtů podle § 22,
může být doba platnosti oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů stanovena delší, nesmí však přesáhnout
dobu platnosti přídělu rádiových kmitočtů podle § 22
odst. 2 písm. f).“.

66. V § 18 odst. 4, § 22 odst. 3, § 22a odst. 3 a 4,
§ 28 odst. 1, § 32 odst. 4, § 86 odst. 7, 8 a 9, § 92 odst. 2,
§ 105 odst. 2, § 108 odst. 1 písm. k), § 108 odst. 3,
§ 110 odst. 1, § 115 odst. 3 písm. k) a v § 117 odst. 2
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se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské
unie“.

67. V § 18 odst. 5 se slovo „individuálního“ zru-
šuje.

68. V § 19 odst. 1 písm. b) se slova „anebo vy-
žaduje-li to zajištění bezpečnosti státu“ zrušují.

69. V § 19 odst. 1 písm. e) se slovo „individuál-
ního“ zrušuje a na konci textu písmene e) se doplňují
slova „podle § 17“.

70. V § 19 odst. 1 závěrečné části ustanovení se
slova „písmenu d)“ nahrazují slovy „písmenu e)“ a slova
„až c)“ se nahrazují slovy „až d)“.

71. V § 19 odst. 2 se slova „a b)“ nahrazují slovy
„až c)“.

72. V § 19 odst. 3 se za slova „v odstavci 1
písm. a)“ vkládají slova „až c)“.

73. V § 19 odst. 3 se za větu druhou vkládá věta
„Pokud jsou předmětem prodloužení doby platnosti
takové rádiové kmitočty, na něž byl vydán příděl rá-
diových kmitočtů, nesmí být tato doba delší než doba
platnosti příslušného přídělu.“.

74. V § 19 odst. 4 písm. d) se slovo „efektivnímu“
nahrazuje slovem „účelnému“ a na konci textu písme-
ne d) se slovo „nebo“ zrušuje.

75. V § 19 odst. 4 se na konci odstavce 4 tečka
nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f),
které zní:

„f) jsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 3.“.

76. V § 19 odst. 6 písmeno c) zní:

„c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho pod-
nikání nepokračuje dědic16b) nebo správce dědic-
tví16c),“.

77. V § 19 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:

„f) dnem pozbytí platnosti přídělu podle § 22c, pokud
tento zákon nestanoví jinak (§ 20 odst. 3), nebo

g) dnem nabytí právní moci nového oprávnění podle
§ 19a odst. 2.“.

78. Za § 19 se vkládají nové § 19a a 19b, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 19a

Změna držitele oprávnění a pronájem práva
plynoucího z oprávnění k využívání

rádiových kmitočtů

(1) Ke změně držitele oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů může dojít, není-li v rozhodnutí
o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
stanoveno jinak.

(2) Změna držitele oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů se uskutečňuje prostřednictvím udělení
nového oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po-
dle § 18 na základě společné žádosti budoucího držitele
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů a dosavad-
ního držitele oprávnění k využívání rádiových kmi-
točtů. Pro vydání nového oprávnění se obdobně použijí
§ 17 a 18. Oprávnění dosavadního držitele k využívání
rádiových kmitočtů pozbude platnosti dnem nabytí
právní moci nového oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů.

(3) Úřad průběžně provádí přezkum udělených
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v kmitočto-
vých pásmech, v nichž uděluje oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů, jejichž doba platnosti je delší než
10 let a u kterých nelze změnit držitele oprávnění, ani je
pronajmout. Pokud po konzultaci podle § 130 a na zá-
kladě přezkumu Úřad zjistí, že kritéria pro udělování
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v daném
pásmu v této podobě již nejsou relevantní, zruší na žá-
dost držitele oprávnění omezení změny držitele opráv-
nění nebo pronájmu práv vyplývajících z oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů jiným osobám, nebo
vydá všeobecné oprávnění, kterým umožní využívat
rádiové kmitočty v daném pásmu na základě a za pod-
mínek tohoto oprávnění.

(4) Podnikatel může jinému podnikateli, který
splňuje podmínky pro držitele oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů, pronajmout práva vyplývající
z oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, není-li
v rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádio-
vých kmitočtů stanoveno jinak. Držitel oprávnění k vy-
užívání rádiových kmitočtů, který pronajal práva vy-
plývající z tohoto oprávnění jinému podnikateli, nadále
odpovídá za plnění podmínek uvedených v tomto
oprávnění. Uzavření smlouvy podle věty první, jakož
i ukončení její platnosti, oznamuje držitel oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů Úřadu s uvedením
údajů podle § 13 odst. 2 nebo 3.
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§ 19b

Individuální oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů pro experimentální účely

(1) Úřad rozhodne o udělení individuálního
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro experi-
mentální účely (dále jen „oprávnění pro experimentální
účely“) na základě písemné žádosti.

(2) Experimentálním účelem se rozumí využívání
rádiových kmitočtů pro výzkum, vývoj a provozní
ověřování nových vysílacích rádiových zařízení, nebo
ověřování a zjišťování fyzikálních vlastností šíření rá-
diových vln.

(3) Při využívání rádiových kmitočtů pro experi-
mentální účely nesmí docházet k poskytování služby
elektronických komunikací za účelem přímého nebo
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospě-
chu. Subjekty, pro které držitel oprávnění pro experi-
mentální účely zajišťuje využívání rádiových kmitočtů
pro experimentální účely, se podílejí na nákladech vznik-
lých v souvislosti s tímto využíváním, přičemž souhrn
přiměřených nákladů hrazených těmito subjekty nesmí
přesáhnout celkové náklady držitele oprávnění pro
experimentální účely na využívání rádiových kmitočtů
pro příslušný experimentální účel.

(4) Pro podání žádosti o udělení oprávnění pro
experimentální účely se použije obdobně § 17 odst. 3
a 4. Žadatel je povinen na výzvu Úřadu předložit pod-
robnější informace o využití kmitočtů pro experimen-
tální účely.

(5) Pro vydání oprávnění pro experimentální
účely se použije obdobně § 17 odst. 6 a § 18 odst. 1
a 2. Úřad udělí oprávnění pro experimentální účely nej-
výše na dobu 12 měsíců. Dobu platnosti lze prodloužit
jedenkrát maximálně o 6 měsíců.

(6) Úřad neudělí nebo neprodlouží oprávnění pro
experimentální účely z důvodů uvedených v § 17
odst. 11 písm. a) až c) a písm. e) a f) a v případě, pokud
způsob využití požadovaných rádiových kmitočtů pro
experimentální účely neodpovídá odstavci 2.

(7) V případě udělení nebo prodloužení oprávnění
pro experimentální účely v kmitočtovém pásmu vyhra-
zeném výhradně pro rozhlasovou službu Úřad infor-
muje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

(8) Držitel oprávnění pro experimentální účely
nemá nárok na ochranu před škodlivou interferencí
způsobovanou rádiovými zařízeními ostatních radio-
komunikačních služeb a zároveň nesmí způsobovat

škodlivou interferenci vůči rádiovým zařízením ostat-
ních radiokomunikačních služeb.

(9) V případě že dojde ke vzniku škodlivé interfe-
rence způsobované držitelem oprávnění pro experi-
mentální účely vůči rádiovým zařízením ostatních ra-
diokomunikačních služeb, je držitel oprávnění pro
experimentální účely povinen bezprostředně podnik-
nout takové kroky, které této škodlivé interferenci za-
brání, v krajním případě využívání rádiových kmitočtů
pro experimentální účely na vlastní náklady ukončit.

(10) Oprávnění pro experimentální účely pozbývá
platnosti

a) uplynutím doby, na kterou bylo uděleno,

b) v případě, že je uděleno k využívání rádiových
kmitočtů v kmitočtovém pásmu, ve kterém je ome-
zen počet práv k využívání rádiových kmitočtů
a ve kterém došlo v době platnosti oprávnění pro
experimentální účely k udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů na základě výběrového řízení
podle § 21. To neplatí v případě, že držitel opráv-
nění pro experimentální účely, se stal držitelem
tohoto práva,

c) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem
oprávnění, pokud tato nemá právního nástupce,

d) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho pod-
nikání nepokračuje dědic16b) nebo správce dědic-
tví16c),

e) dnem, kdy rozhodnutí Úřadu podle odstavce 13
nabylo právní moci.

(11) Držitel oprávnění pro experimentální účely je
povinen bezodkladně oznámit Úřadu změnu skuteč-
ností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění udě-
leno.

(12) Úřad je oprávněn rozhodnout o změně
oprávnění pro experimentální účely z důvodů uvede-
ných v § 19 odst. 1.

(13) Úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí
oprávnění pro experimentální účely z důvodů uvede-
ných v § 19 odst. 4 písm. a) až c) a písm. e).

(14) Držitel oprávnění pro experimentální účely je
povinen poskytnout Úřadu na jeho žádost informace
o výsledcích využívání rádiových kmitočtů k experi-
mentálním účelům.

(15) Podání opravného prostředku proti rozhod-
nutí o udělení oprávnění pro experimentální účely
nemá odkladný účinek.“.

Sbírka zákonů č. 468 / 2011Strana 6242 Částka 160



79. § 20 a 21 včetně nadpisů a poznámek pod ča-
rou č. 57a a 55 znějí:

„§ 20

Omezení počtu práv k využívání
rádiových kmitočtů

(1) Úřad může omezit počet práv k využívání rá-
diových kmitočtů v plánu využití rádiového spektra
pouze z důvodů zajištění účelného využívání rádiových
kmitočtů a není-li to v rozporu se zájmem uživatelů
nebo zájmem na rozvíjení hospodářské soutěže.

(2) Při konzultaci podle § 130 Úřad vždy uvede

a) údaje o rádiových kmitočtech nebo kmitočtovém
pásmu, jichž se omezení týká,

b) předpokládaný počet práv, která by měla být udě-
lena,

c) podmínky, které Úřad zamýšlí stanovit v souvis-
losti s využíváním rádiových kmitočtů,

d) důvody, které vedou k záměru omezit počet práv
k využívání rádiových kmitočtů.

(3) Úřad je povinen sledovat a v přiměřených in-
tervalech nebo na základě důvodného požadavku oso-
by dotčené omezením počtu práv k využívání rádio-
vých kmitočtů přezkoumávat, zda důvody pro omezení
počtu práv k využívání rádiových kmitočtů stále trvají.
Má-li Úřad za to, že důvody omezení počtu práv k vy-
užívání rádiových kmitočtů pominuly nebo že vzhle-
dem k zájmu uživatelů nebo zájmu na rozvíjení hospo-
dářské soutěže je třeba omezení počtu práv k využívání
rádiových kmitočtů zrušit, Úřad omezení počtu práv
k využívání rádiových kmitočtů v plánu využití rádio-
vého spektra zruší a následně rozhodne o zrušení pří-
dělu uděleného v tomto kmitočtovém pásmu. Rozhod-
nutí o oprávnění k využívání rádiových kmitočtů vy-
daná na základě zrušeného přídělu a podmínky stano-
vené v těchto rozhodnutích nadále zůstávají v platnosti,
pokud Úřad z důvodů, pro které došlo ke zrušení ome-
zení počtu práv, nerozhodne o odnětí oprávnění k vy-
užívání rádiových kmitočtů. Pokud Úřad rozhodl
o zrušení přídělu a o odnětí oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů vydaných na základě zrušeného pří-
dělu, náleží držiteli přídělu náhrada za odnětí přídělu.
Při stanovení výše náhrady Úřad zohlední aktuální zů-
statkovou cenu přídělu a efektivní a účelně vynaložené
náklady podle § 27 odst. 5 vzniklé držitelům v důsledku
případného vyklizení kmitočtového pásma.

(4) V případě, že je v daném kmitočtovém pásmu
udělen příděl rádiových kmitočtů, je Úřad povinen

provést přezkum podle odstavce 3 ve lhůtě 18 měsíců
před koncem platnosti tohoto přídělu. V tomto přezku-
mu Úřad posoudí zejména

a) nutnost zachování omezení počtu práv,

b) účelné využívání přidělených rádiových kmitočtů
dosavadním držitelem přídělu,

c) technické podmínky dalšího využívání rádiových
kmitočtů,

d) zájem dosavadního držitele přídělu o předmětné
rádiové kmitočty,

e) fungování hospodářské soutěže v oblasti elektro-
nických komunikací.

(5) V případě, že na základě výsledků přezkumu
bude mít Úřad za to, že je třeba i nadále zachovat ome-
zení počtu práv, zajistí ocenění dotčeného přídělu rá-
diových kmitočtů na základě znaleckého posudku, a to
nejpozději 12 měsíců před koncem platnosti tohoto pří-
dělu. Po konzultaci podle § 130, která zahrne výsledky
přezkumu a ocenění přídělu, Úřad vyzve dotčeného
držitele přídělu k podání žádosti o udělení nového pří-
dělu podle závěrů přezkumu. Tuto výzvu Úřad učiní
nejpozději 6 měsíců před skončením doby platnosti pří-
dělu. O žádosti Úřad rozhodne bez výběrového řízení
podle § 21.

(6) V případě, že držitel přídělu nepodá žádost
o udělení nového přídělu ve lhůtě stanovené Úřadem,
která nesmí být kratší než 1 měsíc, nebo žádost neod-
povídá závěrům přezkumu, Úřad přistoupí k výběro-
vému řízení podle § 21.

§ 21

Výběrové řízení pro příděl rádiových kmitočtů

(1) Je-li počet práv k využívání rádiových kmi-
točtů plánem využití rádiového spektra omezen, vy-
hlásí Úřad výběrové řízení za účelem udělení práv k vy-
užívání rádiových kmitočtů57a) a stanoví, zda budou
žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
hodnoceny podle kritérií uvedených v odstavci 3, nebo
zda budou jediným kritériem hodnocení žádostí vý-
sledky aukce. Před vyhlášením výběrového řízení
Úřad konzultuje podmínky účasti, kritéria a způsob
hodnocení žádostí a podmínky výběrového řízení po-
dle § 130.

(2) Podmínky účasti ve výběrovém řízení stanoví
Úřad s přihlédnutím ke splnění cílů obsažených v § 5
odst. 2 až 4 a v souladu se zásadami uvedenými v § 6.
Podmínky účasti mohou zahrnovat zejména finanční,
technické a odborné předpoklady podnikatele pro vy-
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užívání přidělených rádiových kmitočtů. Pokud žadatel
nesplní podmínky účasti ve výběrovém řízení, Úřad
rozhodne o jeho vyřazení z další účasti na řízení. Po-
dání opravného prostředku proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.

(3) Kritéria hodnocení žádostí o udělení práv k vy-
užívání rádiových kmitočtů v případě výběrového ří-
zení formou hodnocení žádosti stanoví Úřad s přihléd-
nutím ke splnění cílů obsažených v § 5 odst. 2 a 3
a v souladu se zásadami uvedenými v § 6. Kritéria mo-
hou zahrnovat zejména

a) finanční, technické a odborné předpoklady podni-
katele pro využívání přidělených rádiových kmi-
točtů,

b) dobu zahájení využívání rádiových kmitočtů, har-
monogram rozvoje využívání rádiových kmitočtů
v závislosti na pokrytí území nebo obyvatel a způ-
sob využívání rádiových kmitočtů,

c) předpokládanou výši investičních nákladů na vý-
stavbu a rozvoj sítě elektronických komunikací.

(4) Úřad je oprávněn po žadateli požadovat, aby
předložil nezbytné informace, kterými prokáže, že
může podmínky spojené s udělením práv splnit; nepo-
skytne-li žadatel informace ve stanovené lhůtě, je Úřad
oprávněn žádost o udělení práv zamítnout.

(5) Vyhlášení výběrového řízení Úřad uveřejní
v Telekomunikačním věstníku a na elektronické úřední
desce Úřadu včetně

a) informace, pro které služby mají být práva k vy-
užívání rádiových kmitočtů udělena,

b) předpokládaného počtu práv, která by měla být
udělena,

c) údajů o rádiových kmitočtech, které jsou předmě-
tem výběrového řízení,

d) podmínek spojených s udělením práva k využívání
rádiových kmitočtů, včetně doby, na kterou bu-
dou příděly rádiových kmitočtů uděleny,

e) určení, zda žádosti o udělení práv k využívání rá-
diových kmitočtů budou hodnoceny podle kritérií
uvedených v odstavci 3 nebo zda jediným krité-
riem hodnocení žádostí o udělení práv k využívání
rádiových kmitočtů budou výsledky aukce,

f) výše ceny za udělení práva k využívání rádiových
kmitočtů, kritérií hodnocení žádostí a pravidel vý-
běrového řízení v případě, že žádosti o udělení
práv k využívání rádiových kmitočtů budou hod-
noceny podle kritérií uvedených v odstavci 3,

g) aukčního řádu obsahujícího úplná pravidla aukce
v případě, že jediným kritériem hodnocení žádostí
o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
budou výsledky aukce,

h) podmínek účasti výběrového řízení,

i) lhůty pro podávání žádostí,

j) výše a podmínek složení peněžité záruky55), je-li
vyžadována pro zajištění průběhu a účelu výběro-
vého řízení, a dále vymezení případů, kdy peněžitá
záruka propadá.

(6) Po vyhlášení výběrového řízení nelze pod-
mínky výběrového řízení měnit. Úřad je oprávněn vy-
hlášené výběrové řízení zrušit a řízení zastavit, a to i po
uplynutí lhůty stanovené pro předkládání žádostí.
V případě, že se účastník výběrového řízení dopustí
jednání, které by ohrožovalo nebo mařilo průběh nebo
výsledek tohoto výběrového řízení, Úřad rozhodne
o jeho vyřazení z další účasti na výběrovém řízení.

(7) V případě, že jediným kritériem hodnocení žá-
dostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
budou výsledky aukce, jsou z práva nahlížet do spisu
vyloučeny ty části spisu, u nichž by v důsledku nahlí-
žení mohlo dojít k poškození oprávněných zájmů ža-
datelů nebo by tím mohlo dojít k ohrožení nebo zma-
ření průběhu nebo výsledku výběrového řízení. Toto
omezení se týká i informace o žadatelích, kteří podali
žádosti o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů,
a jejich počtu. Jsou-li jediným kritériem hodnocení žá-
dostí o udělení práv k využívání rádiových kmitočtů
výsledky aukce, jsou účastníci výběrového řízení po-
vinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
které se týkají jejich účasti v daném řízení.

(8) Na základě výsledku výběrového řízení Úřad
zamítne žádosti neúspěšných žadatelů, a to do dvou
měsíců po skončení výběrového řízení. Po právní moci
rozhodnutí podle věty první a zaplacení ceny za udě-
lení práva k využívání rádiových kmitočtů podle vý-
sledků výběrového řízení, vydá Úřad rozhodnutí podle
§ 22. Nezaplatí-li úspěšný žadatel cenu za udělení práv
k využívání rádiových kmitočtů podle výsledků výbě-
rového řízení, Úřad jeho žádost zamítne. Rozhodnutí
podle § 22 se doručuje pouze úspěšnému žadateli.

(9) Úřad zprávu o průběhu a výsledcích výbě-
rového řízení včetně odůvodnění uveřejní nejpozdě-
ji do 1 měsíce od jeho ukončení.

57a) § 146 správního řádu.
55) § 147 správního řádu.“.
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80. V § 22 odstavec 1 zní:

„(1) Přídělem rádiových kmitočtů se rozumí udě-
lení práva k využívání rádiových kmitočtů podle pod-
mínek, které budou Úřadem stanoveny v oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů. Předseda Rady Úřadu
(dále jen „předseda Rady“) rozhodne o udělení přídělu
rádiových kmitočtů žadateli, který byl vybrán postu-
pem podle § 21, nebo byl vybrán k využívání rádiových
kmitočtů rozhodnutím Komise.“.

81. V § 22b odst. 1 se na konci písmene b) slovo
„nebo“ zrušuje.

82. V § 22b odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d),
které zní:

„d) držitel přídělu nesplnil povinnost uloženou v § 23
odst. 5.“.

83. V § 22c odst. 1 se na konci písmene d) slovo
„nebo“ zrušuje.

84. V § 22c odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka
nahrazuje slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno f),
které zní:

„f) nabytím právní moci rozhodnutí podle § 20
odst. 3.“.

85. V § 23 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Pokud Úřad na základě přezkumu a po kon-
zultaci podle § 130 zjistí, že v určitém kmitočtovém
pásmu může na základě udělených přídělů rádiových
kmitočtů dojít k narušení hospodářské soutěže v dů-
sledku hromadění spektra, rozhodne o povinnosti pře-
vodu přídělu nebo určené části přídělu anebo poskyt-
nutí souhlasu k jejich využívání jiným podnikatelem,
a to za úplatu. Nesplní-li dotčený držitel přídělu roz-
hodnutí Úřadu ve lhůtě, která nesmí být kratší než
120 dnů, Úřad rozhodne o odnětí dotčeného přídělu
nebo jeho části.“.

86. V § 24 odst. 1 se slova „je povinen“ nahrazují
slovy „a držitel oprávnění pro experimentální účely
jsou povinni“.

87. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „na poměru
přidělené šířky kmitočtového pásma k minimální šířce
kmitočtového pásma příslušného kmitočtového rastru
stanoveného v plánu využití rádiového spektra“ nahra-
zují slovy „využívané šířce kmitočtového pásma“.

88. V § 24 odst. 2 písm. e) se slovo „efektivní“
nahrazuje slovem „účelné“.

89. § 25 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 56 zní:

„§ 25

Krátkodobé oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů

(1) Úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů na základě žádosti na dobu nezbyt-
ně nutnou, nejvýše však na dobu nepřesahující 15 dnů.
Krátkodobé oprávnění je určeno pro jednorázové
účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat,
zejména k zajištění rádiové komunikace ochranného
doprovodu významných osob, televizních a rozhlaso-
vých přenosů z nenadálých událostí a územně omezené
rádiové komunikace při pořádání sportovních a kul-
turně-společenských akcí. Lze jej udělit, jsou-li poža-
dované kmitočty k dispozici a nedojde-li jejich využí-
váním ke škodlivé interferenci. Dobu platnosti krátko-
dobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ne-
lze prodloužit.

(2) Žádost musí obsahovat

a) identifikační údaje žadatele v rozsahu podle § 17
odst. 3 písm. a),

b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požado-
vány v rozsahu podle § 17 odst. 4,

c) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů.

(3) Žádost musí být doručena Úřadu nejdříve
15 dnů, nejméně však 3 pracovní dny před požadova-
ným termínem zahájení využívání rádiových kmitočtů.

(4) V případě, že žádost o vydání krátkodobého
oprávnění byla u Úřadu podána v elektronické podobě
bez zaručeného elektronického podpisu nebo prostřed-
nictvím telefaxu, dodatečné potvrzení způsobem stano-
veným správním řádem56) se nevyžaduje.

(5) Žadatel je povinen uhradit a při podání žádosti
doložit uhrazení jednorázového poplatku za využívání
rádiových kmitočtů ve výši 3 000 Kč.

(6) Pokud se žadateli nevyhoví, vrátí mu Úřad
celý poplatek za využívání rádiových kmitočtů.

(7) Pokud nelze rozhodnutí o vydání krátkodo-
bého oprávnění žadateli včas oznámit doručením stej-
nopisu písemného vyhotovení rozhodnutí v listinné
nebo elektronické podobě, vyrozumí Úřad žadatele
o vydání rozhodnutí tak, že mu zašle telefaxem nebo
elektronicky kopii stejnopisu písemného vyhotovení
rozhodnutí. Stejnopis písemného vyhotovení rozhod-
nutí mu Úřad doručí v nejkratším možném termínu.
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(8) Podání opravného prostředku proti rozhod-
nutí o vydání krátkodobého oprávnění nemá odkladný
účinek.

(9) Využívání rádiových kmitočtů zahraničním
subjektem na principu vzájemnosti podle mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárod-
ních smluv, anebo vyplývající z členství České repu-
bliky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo
mezinárodních organizacích, anebo v zájmu bezpeč-
nosti státu, nepodléhá jednorázovému poplatku.

(10) Udělí-li Úřad krátkodobé oprávnění pro
službu šíření rozhlasového a televizního vysílání, bez-
odkladně o tom informuje Radu pro rozhlasové a tele-
vizní vysílání.

56) § 37 odst. 4 správního řádu.“.

90. V § 26 odst. 1 se slova „žadatele o oprávnění“
zrušují.

91. V § 26 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů je
povinen zajistit, aby obsluhu vysílacích rádiových za-
řízení prováděla pouze osoba, která má platný průkaz
odborné způsobilosti.“.

92. V § 27 odst. 1 větě první se slova „a b)“ na-
hrazují slovy „až c) a podle § 20 odst. 3“.

93. V § 27 se za odstavec 1 vkládají nové od-
stavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Prostředky radiokomunikačního účtu lze
použít také k úhradě výdajů Úřadu v souvislosti s plně-
ním povinností podle tohoto zákona spojených se za-
jišťováním správy rádiového spektra, a to na uhrazení
nákladů vynaložených na

a) odbornou pomoc při zajištění výběrového řízení
podle § 21,

b) nákup, úpravy, opravy, pravidelnou údržbu a další
rozvoj programových nástrojů a výpočetní tech-
niky nezbytné pro výkon správy rádiového spek-
tra.

(3) Prostředky radiokomunikačního účtu podle
odstavce 2 nesmí v kalendářním roce přesáhnout výši
25 % zůstatku na radiokomunikačním účtu za před-
chozí kalendářní rok. Úřad je oprávněn čerpat úhradu
výdajů pouze, pokud tím nedojde k omezení uspoko-
jení nároků oprávněných nároků subjektů podle od-
stavce 1.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 4
až 8.

94. V § 29 odst. 1 se za slova „využívání čísel“
vkládají slova „ , včetně evropských harmonizovaných
čísel18a),“.

95. V § 29 odst. 2 se slova „veřejně dostupnou
telefonní službu“ nahrazují slovy „veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací“.

96. V § 30 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova ,,podle § 32, které uděluje Úřad, nevy-
plývá-li z práva Evropské unie něco jiného nebo pokud
oprávnění k využívání čísel neuděluje Mezinárodní te-
lekomunikační unie57)“.

Poznámka pod čarou č. 57 zní:

„57) Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie E.169
a E.152.“.

97. V § 30 odst. 1 větě druhé se za slovo „veřejné“
vkládají slova „i neveřejné“.

98. V § 30 odst. 2 se za slovo „nepodnikající“
vkládá slovo „právnické“ a věta poslední se zrušuje.

99. V § 30 odst. 2 se za větu první vkládá nová
věta druhá, která zní: „V případě oprávnění k využívání
čísel připojených k neveřejným komunikačním sítím je
Úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě,
která není podnikatelem podle věty první.“.

100. V § 30 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) je-li žadatelem

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu,
adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační
složky na území České republiky, a identifi-
kační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě
jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jed-
nat jménem této právnické osoby,

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě ad-
resu sídla organizační složky na území České
republiky, a identifikační číslo, bylo-li přidě-
leno,

3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu
sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“.

101. V § 30 odst. 4 se slova „u osob zapsaných
v obchodním rejstříku doložena výpisem z obchodního
rejstříku ne starším než 3 měsíce;“ zrušují a za slovo
„rejstříku“ se vkládá slovo „doložena“.
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102. V § 32 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) byla-li žadatelem

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu,
adresu sídla, popřípadě umístění organizační
složky na území České republiky, a identifi-
kační číslo, bylo-li přiděleno,

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu,
bydliště, adresu sídla podnikání a identifikační
číslo, bylo-li přiděleno,

3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu
sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,“.

103. V § 32 odst. 2 se na konci písmene c) do-
plňuje slovo „nebo“ a písmeno d) se zrušuje.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).

104. V § 33 odstavec 1 zní:

„(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací pro originaci národ-
ních volání je povinen umožnit všem svým koncovým
uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních au-
tomatů, volání, které je bezplatné a které nevyžaduje
použití jakéhokoliv platebního prostředku, na čísla tís-
ňového volání. Čísly tísňového volání jsou jednotné
evropské číslo tísňového volání (112) a národní čísla
tísňového volání stanovená v číslovacím plánu. Čísla
tísňového volání slouží k oznámení událostí v přípa-
dech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo ve-
řejný pořádek.“.

105. V § 33 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 12 se označují jako odstavce 2
až 11.

106. V § 33 odst. 2 se slova „telefonní službu“
nahrazují slovy „službu elektronických komunikací
pro originaci národních volání“.

107. V § 33 odst. 3 písm. a) se číslo „3“ nahrazuje
číslem „2“.

108. V § 33 odst. 3 písm. b) se slova „Úřadu a“
zrušují.

109. V § 33 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

110. V § 33 odst. 5 se slovo „telefonní“ nahrazuje
slovem „komunikační“ a slova „Úřadu a“ se vypouštějí.

111. V § 33 odstavec 6 zní:

„(6) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen
zajistit informování veřejnosti o existenci a podmínkách

používání čísel tísňového volání, zejména v seznamech
telefonních čísel účastníků veřejně dostupné telefonní
služby (dále jen „účastnické seznamy“), v místech
umístění veřejných telefonních automatů a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

112. V § 33 odst. 7 se slova „se vznikem“ nahra-
zují slovy „s originací“.

113. V § 33 odst. 8 se slova „telefonní službu“
nahrazují slovy „službu elektronických komunikací
pro originaci národních volání“.

114. V § 33 odst. 9 se číslo „3“ nahrazuje čís-
lem „2“, číslo „4“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „6“ se
nahrazuje číslem „5“.

115. V § 33 odstavec 10 zní:

„(10) Pokud účastník, popřípadě uživatel, usku-
tečňuje zlomyslná volání na čísla tísňového volání, je
podnikatel, v jehož síti bylo takové volání započato,
povinen na žádost subjektu, který provozuje pracoviště
pro příjem volání na čísla tísňového volání, znemožnit
ve své síti přístup telekomunikačního koncového zaří-
zení, ze kterého jsou tato volání uskutečňována, s vý-
jimkou veřejných telefonních automatů, k veřejné ko-
munikační síti. Žádost podle věty první musí být uči-
něna v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektro-
nickým podpisem založeným na kvalifikovaném certi-
fikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifi-
kačních služeb podle zvláštního právního předpisu.
Subjekt provozující pracoviště pro příjem volání na
čísla tísňového volání je oprávněn dočasně odmítnout
komunikaci uskutečňovanou prostřednictvím teleko-
munikačního koncového zařízení, ze kterého bylo
uskutečňováno opakované zlomyslné volání.“.

116. V § 33 se za odstavec 10 vkládá nový odsta-
vec 11, který zní:

„(11) O opětovném umožnění přístupu telekomu-
nikačního koncového zařízení k veřejné komunikační
síti rozhodne Úřad na žádost dotčeného účastníka. Při
rozhodování Úřad přihlédne k závažnosti jednání, ze-
jména ke způsobu, rozsahu a následkům zlomyslného
volání.“.

Dosavadní odstavec 11 se označuje jako odstavec 12.

117. V § 33a se vkládá nadpis „Přístup k evrop-
ským harmonizovaným číslům“.

118. V § 33a se slova „bezplatné volání“ nahrazují
slovy „volání, které je bezplatné a které nevyžaduje
použití jakéhokoliv platebního prostředku,“.
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119. V § 33a se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
lefonní službu je povinen zajistit informování účastníků
a uživatelů o existenci a podmínkách používání evrop-
ských harmonizovaných čísel, zejména způsobem
umožňujícím dálkový přístup.“.

120. V § 34 odstavec 1 zní:

„(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací je povinen zajistit, aby každý
účastník, který o to požádá, si mohl ponechat své tele-
fonní číslo, popřípadě čísla, z rozsahu číslovacího
plánu, nezávisle na podnikateli, který službu poskytuje,
v případě

a) geografických telefonních čísel na určeném území,

b) negeografických telefonních čísel kdekoli na území
státu.

Tato povinnost se nevztahuje na přenositelnost telefon-
ních čísel mezi veřejnou pevnou a veřejnou mobilní
komunikační sítí. To neplatí v případě telefonních čísel,
u kterých to stanoví prováděcí právní předpis podle
§ 29 odst. 4.“.

121. V § 34 odst. 2 se slova „veřejné telefonní“
nahrazují slovy „veřejné komunikační“.

122. V § 34 odst. 3 se slovo „telefonních“ nahra-
zuje slovem „komunikačních“.

123. V § 34 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Doba, po kterou není účastníkovi během pro-
cesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle posky-
tována veřejně dostupná služba elektronických komu-
nikací, nesmí přesáhnout jeden pracovní den.“.

124. § 35 včetně nadpisu zní:

„§ 35

Přístup k telefonním číslům
a službám elektronických komunikací

(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací je povinen zajistit,
je-li to technicky proveditelné a ekonomicky přimě-
řené, s výjimkou případů, kdy se volaný účastník roz-
hodl z obchodních důvodů omezit přístup volajících,
kteří se nacházejí v určitých geografických oblastech,
aby koncoví uživatelé měli v rámci Evropské unie pří-
stup

a) ke službám poskytovaným prostřednictvím negeo-

grafických telefonních čísel a mohli tyto služby
využívat,

b) ke všem číslům používaným v Evropské unii, bez
ohledu na technologii a zařízení používaná operá-
torem, včetně čísel z národních číslovacích plánů
členských států Evropské unie, čísel patřících do
Evropského telefonního číslovacího prostoru
a univerzálních mezinárodních čísel pro bezplatné
volání.

(2) Úřad je oprávněn uložit podnikateli zajišťují-
címu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu ve-
řejně dostupnou službu elektronických komunikací
povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla
určená pro služby s vyjádřenou cenou. Úřad může
těmto subjektům současně uložit povinnost, aby uživa-
telé byli při přístupu ke konkrétním službám s vyjádře-
nou cenou informováni bezplatně automatickou hlás-
kou o výši ceny volání, a to bezprostředně před po-
skytnutím takové služby.

(3) Úřad je oprávněn uložit subjektu uvedenému
v odstavci 2 povinnost zablokovat přístup k telefonním
číslům a službám, zjistí-li, že při přístupu k těmto čís-
lům a službám je porušována povinnost uložená podle
odstavce 2. Úřad je dále oprávněn uložit tomuto sub-
jektu povinnost zadržet platby, které účastník za pří-
stup k těmto číslům a službám uhradil, je-li důvodné
podezření, že telefonní čísla nebo služby jsou zneuží-
vány k podvodnému jednání. Povinnost podle věty
první nebo druhé Úřad uloží na základě podnětu
orgánu veřejné moci příslušného k projednání podvod-
ného jednání. Úřad toto rozhodnutí uveřejní způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(4) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací je povinen zadržet platby uvedené
v odstavci 3 do doby, než o nich rozhodne orgán pří-
slušný k projednání podvodného jednání.“.

125. V § 36 odst. 4 se na konci písmene a) slovo
„nebo“ zrušuje.

126. V § 36 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
slovy „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) držitel oprávnění k využívání evropského harmo-
nizovaného čísla nevyužíval toto číslo nepřetržitě
po dobu 6 měsíců nebo opakovaně přerušil využí-
vání tohoto čísla na souhrnnou dobu 12 měsíců
v průběhu 2 let anebo jej využíval k jiným účelům,
než pro které mu bylo přiděleno; lhůta pro posou-
zení nevyužívání evropského harmonizovaného
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čísla se počítá ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí, kterým bylo oprávnění k využívání evrop-
ského harmonizovaného čísla držiteli oprávnění
nebo jeho právnímu předchůdci uděleno poprvé.“.

127. V § 36 odst. 7 písmeno c) zní:

„c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho pod-
nikání nepokračuje dědic16b) nebo správce dědic-
tví16c), nebo“.

128. V § 38 odst. 2 písm. a) se slovo „telefonní“
nahrazuje slovem „komunikační“.

129. V § 38 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) pravidelné vydávání účastnických seznamů a pří-
stup koncových uživatelů k těmto seznamům,“.

130. V § 38 odst. 2 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „nebo jiných obdobných technických
prostředků umožňujících přístup k veřejně dostupné
telefonní službě“.

131. V § 38 odst. 2 písm. f) se za slovo „službě,“
vkládají slova „ , k informační službě o telefonních čís-
lech a k účastnickým seznamům“.

132. V § 38 odst. 2 písmeno g) zní:

„g) doplňkové služby ke službám uvedeným v písme-
nech a) a b), kterými jsou:

1. postupné splácení ceny za zřízení připojení
k veřejné komunikační síti pro spotřebitele,

2. bezplatné selektivní zamezení odchozích vo-
lání, odesílání prémiových textových nebo mul-
timediálních zpráv nebo, je-li to technicky pro-
veditelné, přístupu k podobným službám se
zvýšenou cenou anebo volání na určené druhy
čísel pro účastníka,

3. bezplatné položkové vyúčtování ceny pro
účastníka,

4. poskytování informací na žádost účastníka
o nižších cenách nebo výhodnějších cenových
plánech a podmínkách, za nichž jsou uplatňo-
vány, jsou-li tyto informace dostupné, a

5. kontrola výdajů účastníka spojených s využívá-
ním veřejně dostupné telefonní služby, včetně
bezplatného upozornění spotřebitele v případě
neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využí-
vání této služby.“.

133. V § 38 odst. 3 větě předposlední se slova
„zvláštními cenami“ nahrazují slovy „poskytováním
zvláštních cen“.

134. V § 39 odst. 1 až 3 se za slova „odst. 2“ vklá-
dají slova „a 3“.

135. V § 39 odst. 1 se slova „a 131“ zrušují.

136. V § 39 se doplňují odstavce 14 a 15, které
znějí:

„(14) V případě, že podnikatel, kterému byla ulo-
žena povinnost poskytovat některou z dílčích služeb,
hodlá převést svou síť určenou pro poskytování služeb
připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti
a přístupu v pevném místě k veřejně dostupné telefonní
službě, nebo její podstatnou část na jinou právnickou
osobu, je povinen tuto skutečnost předem v přiměřené
lhůtě písemně oznámit Úřadu. V oznámení Úřadu je
povinen uvést

a) údaje v rozsahu podle § 13 odst. 3,

b) údaje o nabyvateli v rozsahu podle § 13 odst. 3,

c) vymezení druhu a územního rozsahu sítě, které se
převod týká,

d) informace o finančních, technických a odborných
předpokladech nabyvatele, zejména ve vztahu k za-
jištění pokračování povinnosti poskytovat univer-
zální službu,

e) datum, ke kterému bude síť na nabyvatele převe-
dena.

(15) Úřad posoudí dopad převodu vlastnictví sítě,
nebo její podstatné části na poskytování služeb připo-
jení v pevném místě k veřejné komunikační síti a posky-
tování veřejně dostupné telefonní služby podle § 40
a po konzultaci podle § 130 vydá rozhodnutí o zacho-
vání, změně, nebo zrušení povinnosti poskytovat ně-
kterou z dílčích služeb.“.

137. V nadpisu § 40 a v § 40 odst. 1, 2 a 5 se slova
„veřejné telefonní“ nahrazují slovy „veřejné komuni-
kační“.

138. V nadpisu § 41 se slovo „Telefonní“ nahra-
zuje slovem „Účastnické“.

139. V § 41 odst. 1 větě první se slova „telefonní
seznam účastníků“ nahrazují slovy „účastnický se-
znam“.

140. V § 41 odst. 1 větě druhé a třetí se slovo
„telefonní“ nahrazuje slovem „účastnický“.

141. V § 41 odst. 1 větě druhé se slova „a též“
nahrazují slovem „nebo“.

142. V § 41 odst. 3 písmeno a) zní:

„a) předat poskytovatelům univerzální služby podle
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odstavců 1 a 2 bezodkladně poté, co byli tito po-
skytovatelé určeni, osobní údaje svých účastníků-
-fyzických osob a identifikační údaje svých účast-
níků-právnických osob, pokud k jejich uveřejnění
dali účastníci souhlas. Osobní údaje fyzických
osob a identifikační údaje právnických osob se
uveřejní v rozsahu, v jakém dali tito účastníci s uve-
řejněním souhlas. Podnikatel poskytující veřejně
dostupnou telefonní službu je povinen účastníky
bezplatně informovat před vyžádáním jejich sou-
hlasu k uveřejnění jejich osobních a identifikačních
údajů o účelu účastnického seznamu a o dalších
možnostech využití údajů založených na vyhledá-
vacích funkcích v elektronických verzích účastnic-
kého seznamu,“.

143. V § 41 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Pokud je poskytovatel univerzální služby podle od-
stavce 1 zároveň podnikatelem poskytujícím veřejně
dostupnou telefonní službu, řídí se udělování souhlasu
k uveřejnění údajů jeho účastníků podmínkami podle
písmene a).“.

144. V § 41 odst. 4 se slovo „telefonních“ nahra-
zuje slovem „účastnických“.

145. V § 41 odst. 5 větě první se za slovo „jméno,“
vkládají slova „popřípadě jména,“.

146. V § 41 odst. 5 větě druhé se slovo „místo“
nahrazuje slovy „adresu sídla“.

147. V § 41 odst. 6 větě první se slovo „telefon-
ního“ nahrazuje slovem „účastnického“.

148. V § 41 odst. 6 se věty třetí a čtvrtá nahrazují
větami „Osobní a identifikační údaje o účastnících,
kteří k jejich uveřejnění nedali souhlas, nesmí být uve-
řejněny. Neuveřejnění, oprava, ověření a odstraňování
osobních nebo identifikačních údajů z účastnického se-
znamu je pro dotčeného účastníka bezplatné.“.

149. § 42 včetně nadpisu zní:

„§ 42

Veřejné telefonní automaty a jiné obdobné
technické prostředky umožňující přístup

k veřejně dostupné telefonní službě

(1) Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla
uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. e), je povi-
nen ve stanovené geografické oblasti uspokojovat při-
měřené potřeby koncových uživatelů týkající se počtu
veřejných telefonních automatů nebo jiných obdob-
ných technických prostředků umožňujících přístup

k veřejně dostupné telefonní službě, geografického po-
krytí, kvality poskytované služby a dostupnosti, včetně
potřeb zdravotně postižených koncových uživatelů.

(2) Poskytovatel univerzální služby uvedený v od-
stavci 1 je povinen zabezpečovat bezplatný přístup
koncových uživatelů

a) k veřejným telefonním automatům nebo jiným ob-
dobným technickým prostředkům umožňujícím
přístup k veřejně dostupné telefonní službě a jejich
nepřetržité fungování,

b) k číslům tísňových volání (§ 33) bez nutnosti pou-
žití platebních prostředků.“.

150. V § 43 odst. 1 se za slovo „službě,“ vkládají
slova „tak aby pro ně byla cenově dostupná a umožnila“
a slovo „přístupem“ se nahrazuje slovem „přístup“.

151. V § 43 odst. 1 se slovo „telefonním“ nahra-
zuje slovem „účastnickým“.

152. § 44 včetně nadpisu zní:

„§ 44

Doplňkové služby

(1) Systémem předplatného se rozumí služba, je-
jímž prostřednictvím si spotřebitel může předplatit pří-
stup k veřejné komunikační síti a využívání veřejně do-
stupné telefonní služby.

(2) Selektivním zamezením podle § 38 odst. 2
písm. g) bodu 2 se rozumí bezplatně poskytovaná
služba, která účastníku umožňuje na jeho žádost za-
mezit odchozí volání, odesílání prémiových textových
nebo multimediálních zpráv, je-li to technicky prove-
ditelné, nebo přístup k jiným podobným službám se
zvýšenou cenou anebo zamezit volání na požadované
typy čísel nebo skupiny čísel.

(3) Položkovým vyúčtováním ceny se rozumí
bezplatné vyúčtování ceny obsahující rozpis jednotli-
vých volání. Neobsahuje položky za volání, která
účastník neplatí, včetně volání na čísla určená pro bez-
platné volání.

(4) Poskytovatel univerzální služby je povinen
umožnit účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho
výdajů, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí této kontroly je i bezplatné upozornění v pří-
padě neobvyklého nebo nadměrně zvýšeného využí-
vání služby elektronických komunikací, které má vliv
na výdaje spotřebitele.
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(5) Rozsah vyúčtování ceny uvedeného v od-
stavci 3 stanoví prováděcí právní předpis.“.

153. V § 45 odstavec 1 zní:

„(1) Úřad na základě svého sledování a vyhodno-
cování vývoje úrovně cen univerzální služby s ohledem
na spotřebitelské ceny, inflaci a průměrnou mzdu oby-
vatel posuzuje cenovou dostupnost univerzální služby,
nebo dílčích služeb dostupných na trhu v případě, že
k jejich poskytování nebyl žádný podnikatel podle § 39
určen.“.

154. V § 46 se slova „a všeobecné“ zrušují.

155. § 51 včetně nadpisu zní:

„§ 51

Analýza relevantních trhů

(1) Úřad provádí analýzu relevantních trhů stano-
vených podle § 52 za účelem zjištění, zda tyto trhy jsou
efektivně konkurenční. Analýzu trhu Úřad vydává jako
opatření obecné povahy. Efektivně konkurenčním
trhem není trh, na němž působí jeden nebo více pod-
niků s významnou tržní silou a kde nápravná opatření
vnitrostátního práva nebo práva Evropské unie v oblasti
hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného pro-
blému. Informaci o zahájení provádění analýzy rele-
vantního trhu Úřad uveřejní.

(2) Úřad provádí analýzu relevantních trhů v inter-
valu 1 až 3 roky ode dne nabytí právní moci rozhod-
nutí, kterým podniku s významnou tržní silou uložil
povinnosti podle odstavce 5, popřípadě ode dne nabytí
účinnosti opatření obecné povahy, kterým Úřad vydal
analýzu relevantního trhu, kterou byl relevantní trh
shledán efektivně konkurenčním. Tuto lhůtu může
Úřad výjimečně prodloužit nejvýše o další 3 roky,
oznámí-li to s odůvodněním Komisi a ta do jednoho
měsíce od oznámení nevznese proti prodloužení lhůty
námitky.

(3) V případě, že Komise vydá změnu doporučení
o relevantních trzích23), Úřad provede novou analýzu
relevantních trhů do dvou let ode dne vydání tohoto
doporučení za předpokladu, že se jedná o trhy, které
dosud nebyly Komisi Úřadem oznámeny.

(4) Výsledky analýzy Úřad po konzultaci podle
§ 130 a 131 uveřejní včetně stanoviska Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. V případě zjištění, že
trh není efektivně konkurenční, Úřad jako součást vý-
sledků analýzy uvede návrh na stanovení podniku s vý-
znamnou tržní silou a návrh povinností uvedených

v odstavci 5, 6 nebo 12, které hodlá uložit za účelem
nápravy.

(5) Úřad podle výsledku analýzy relevantního
trhu stanoví rozhodnutím podnik s významnou tržní
silou a uloží mu jednu nebo zároveň několik z následu-
jících povinností

a) průhlednosti podle § 82,

b) nediskriminace podle § 81,

c) oddělené evidence nákladů a výnosů podle § 86,

d) přístupu k specifickým síťovým prvkům a přiřaze-
ným prostředkům podle § 84,

e) umožnění volby a předvolby operátora podle § 70
odst. 1, nebo

f) související s regulací cen podle § 56 a 57.

Účastníkem tohoto řízení je pouze podnik, o jehož prá-
vech a povinnostech má být rozhodováno.

(6) Úřad je oprávněn kromě povinností uvede-
ných v odstavci 5 uložit rozhodnutím podnikům s vý-
znamnou tržní silou jiné povinnosti týkající se přístupu
nebo propojení. Úřad uloží tyto jiné povinnosti po ob-
držení souhlasného stanoviska Komise.

(7) V případě, že Úřad na základě analýzy rele-
vantního trhu dojde k závěru, že uložením povinností
podle odstavců 5 a 6 nebylo dosaženo účinné hospo-
dářské soutěže a že zároveň přetrvávají významné pro-
blémy či tržní selhání v souvislosti s poskytováním slu-
žeb přístupu nebo propojení na velkoobchodním trhu,
může jako mimořádné opatření uložit podniku s vý-
znamnou tržní silou, který je vertikálně integrován,
povinnost funkční separace podle § 86a.

(8) Pokud povinnosti podle odstavců 5, 6, 7 a 12
na relevantním trhu již existují, Úřad vydá rozhodnutí
o zachování, změně nebo zrušení těchto povinností.

(9) Zjistí-li Úřad na základě zpracované analýzy,
že relevantní trh je efektivně konkurenční nebo není
nadále relevantním trhem podle § 52 odst. 1, rozhodne
o zrušení stanovení podniku s významnou tržní silou
a povinností uložených podle odstavců 5, 6, 7 a 12.

(10) Rozhodnutí podle odstavců 5 až 13 Úřad
uveřejní podle § 125.

(11) V případě nadnárodních trhů Úřad postupuje
v souladu s právem Evropské unie a provede společně
s dotčenými národními regulačními úřady analýzu re-
levantního trhu a popřípadě stanoví rozhodnutím pod-
nik s významnou tržní silou na daném trhu. Po pro-
jednání s dotčenými národními regulačními úřady Úřad
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rozhodne o uložení, zachování, změně nebo zrušení
povinností uvedených v odstavcích 5, 6, 7 a 12. Nad-
národním trhem se pro účely tohoto zákona rozumí trh
určený rozhodnutím Komise, který pokrývá území
Evropské unie nebo jeho podstatnou část a nachází se
v České republice a nejméně v jednom dalším členském
státě.

(12) Stanovil-li Úřad podle odstavce 3 podnik
s významnou tržní silou na některém relevantním trhu
pro koncové uživatele a dospěl-li po provedení konzul-
tace v souladu s § 130 a 131 k závěru, že nápravy ne-
bude dosaženo uložením povinností podle odstavce 5,
je oprávněn tomuto podniku nebo těmto podnikům
rozhodnutím zakázat

a) neodůvodněné nebo nepřiměřené zvýhodňování
některých koncových uživatelů,

b) nepřiměřené vzájemné vázání služeb,

c) účtování neúměrně vysokých cen, nebo

d) omezování hospodářské soutěže stanovením
dumpingových cen.

(13) Podnik, který byl na jednom relevantním
trhu stanoven jako podnik s významnou tržní silou,
může být jako takový podnik stanoven i na jiném úzce
souvisejícím relevantním trhu, pokud jsou vazby mezi
těmito trhy takové, že umožňují přenesení tržní síly
z jednoho relevantního trhu na druhý, čímž se posiluje
tržní síla tohoto podniku. Úřad může po provedení
analýzy druhého trhu uložit i na tomto trhu povinnosti
podle odstavce 5 písm. a) až c) a f). Pokud není uložení
těchto povinností dostatečné, může mu na tomto trhu
uložit i povinnosti podle odstavce 12.

156. V § 52 se odstavec 3 zrušuje.

157. V § 53 odst. 1 se slova „vykonávající v jaké-
koliv formě trvalou hospodářskou nebo obchodní čin-
nost“ nahrazují slovem „podnikající“.

158. V § 54 odst. 2 se slova „veřejně dostupné
telefonní služby“ nahrazují slovy „veřejně dostupné
služby elektronických komunikací“.

159. V § 55 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , včetně rizik spojených s investicemi do nových
sítí“.

160. V § 55 se odstavce 4 a 5 zrušují.

161. V § 57 odst. 1 se slovo „dochází“ nahrazuje
slovy „by mohlo docházet“.

162. V § 58 odst. 1 písm. b) bodě 2 se slovo
„nebo“ zrušuje.

163. V § 58 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3
doplňuje slovo „nebo“ a doplňuje se bod 4, který zní:

„4. závazný postup při tvorbě cen na souvisejících
maloobchodních trzích u vertikálně integrova-
ného podniku, včetně uložení zákazu stlačo-
vání marží a povinnosti zajistit replikovatel-
nost nabídek,“.

164. V § 61 se v odstavci 3 číslo „11“ nahrazu-
je číslem „10“ a na konci textu odstavce se doplňují
slova „ , a k evropským harmonizovaným číslům“.

165. V § 61 odstavec 6 zní:

„(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
lefonní službu umožňující mezinárodní volání je povi-
nen zajišťovat uskutečnění všech mezinárodních volání
do Evropského telefonního číslovacího prostoru. Cena
za tato volání musí být obdobná jako cena, kterou si
tento podnikatel účtuje za volání do i z členských států
Evropské unie. Právo podnikatele na úhradu nákladů
za přenos těchto volání v jeho síti není tímto dotčeno.“.

166. V § 62 odst. 1 se slovo „doplňkových“ na-
hrazuje slovem „přiřazených“.

167. V § 62 odst. 2 se za slova „Mezinárodní te-
lekomunikační unií (ITU),“ vkládají slova „Evropskou
konferencí správ pošt a telekomunikací (CEPT),“.

168. § 63 včetně nadpisu zní:

„§ 63

Náležitosti smlouvy o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací a připojení

k veřejné komunikační síti a uveřejňování informací

(1) Ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací nebo připojení k ve-
řejné komunikační síti musí být srozumitelným,
úplným a snadno přístupným způsobem uvedeno vždy

a) u podnikatele poskytujícího služby nebo zajišťují-
cího přístup k síti jméno, popřípadě jména, pří-
jmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní
firma, jde-li o fyzickou podnikající osobu, nebo
obchodní firma nebo název, sídlo (místo podni-
kání) a identifikační číslo, popřípadě sídlo organi-
zační složky na území České republiky, a identifi-
kační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě
jména, a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
této právnické osoby, jde-li o právnickou osobu,

b) je-li uživatelem

1. podnikající právnická osoba, obchodní firma
nebo název, sídlo, popřípadě sídlo organizační
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složky na území České republiky, a identifi-
kační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě
jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jed-
nat jménem této právnické osoby,

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě
jména, a příjmení, popřípadě obchodní firma,
bydliště, místo podnikání a identifikační číslo,
bylo-li přiděleno,

3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména,
a příjmení, bydliště, datum narození nebo
rodné číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno,
nebo název a sídlo, popřípadě sídlo organizační
složky na území České republiky, popřípadě
identifikační číslo právnické osoby,

c) popis poskytované služby, zejména

1. informace, zda je poskytován přístup k číslům
tísňového volání, a údaje o lokalizaci volajícího
na čísla tísňového volání, popřípadě o omezení
přístupu k číslům tísňového volání,

2. informace o veškerých podmínkách omezují-
cích přístup ke službám a aplikacím nebo mož-
nosti jejich využívání,

3. minimální nabízená a minimální zaručená úro-
veň kvality poskytované služby a zejména lhůta
pro zahájení jejího poskytování, popřípadě da-
tum zahájení,

4. informace o postupech zavedených s cílem mě-
řit a řídit provoz v síti elektronických komuni-
kací, které se využívají k zabránění naplnění
kapacity připojení či jejího překročení, a o tom,
jaký vliv mohou mít tyto postupy na kvalitu
poskytované služby,

5. informace o omezeních týkajících se užívání
koncových zařízení,

6. informace o právech účastníka vyplývajících
z § 95,

d) nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaz-
nické podpory, včetně způsobů, jakými lze tyto
služby využívat,

e) údaje o ceně, popřípadě způsobu určení ceny,
a způsobu získávání aktuálních informací o všech
platných cenách služeb,

f) informace o termínech a způsobu vyúčtování ceny
a placení, a případné rozdíly v ceně u různých
způsobů placení nebo při různých formách vyúč-
tování,

g) doba, na kterou je smlouva uzavřena, a výpovědní
doba,

h) podmínky pro obnovení a ukončení služby, včetně
podmínek minimálního využívání služby, které
musí být splněny, aby bylo možné využívat výhod
z propagačních nabídek,

i) způsob uplatnění reklamace vad poskytované
služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté
služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách
lze reklamaci uplatnit,

j) smluvní pokuty nebo jiná sankční ustanovení za
nedodržení nebo porušení smluvních povinností
ze strany podnikatele poskytujícího službu nebo
zajišťujícího přístup k síti nebo ze strany účastníka,

k) ujednání o náhradě škody a vrácení peněz, která
budou použita v případě nedodržení úrovně kva-
lity služby stanovené ve smlouvě nebo v případě
přerušení poskytování služby nebo připojení,

l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se
předmětu smlouvy mimo soudní nebo správní ří-
zení,

m) způsob vyrozumění účastníka o změně smluvních
podmínek,

n) druhy opatření, která může podnikatel přijmout
v případě narušení bezpečnosti a integrity své sítě,
bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohro-
žení nebo zranitelnosti,

o) výše ceny za přenesení telefonního čísla a popří-
padě dalších identifikátorů účastníka a podmínky
přenesení,

p) výše úhrady v případě ukončení smlouvy před
uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uza-
vřena, včetně výše úhrady nákladů spojených s te-
lekomunikačním koncovým zařízením, které bylo
uživateli k využívání služby poskytnuto,

q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních,
nebo identifikačních údajů v účastnickém seznamu
v souladu s § 41 odst. 3.

(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující ve-
řejnou komunikační síť uveřejní v každé své provo-
zovně návrh smlouvy podle odstavce 1 a současně ji
zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující ve-
řejnou komunikační síť je povinen zpřístupnit informa-
ce o svých službách. Úřad může prováděcím právním
předpisem stanovit způsob a rozsah povinnosti infor-
movat

a) účastníky o cenách platných pro všechna volání na
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čísla a služby, na něž se vztahují zvláštní cenové
podmínky,

b) účastníky o jakékoliv změně přístupu k číslům tís-
ňového volání nebo změně při lokalizaci volajícího
na čísla tísňového volání,

c) účastníky o jakékoliv změně podmínek omezují-
cích přístup ke službám a aplikacím nebo možnosti
jejich využívání,

d) o všech postupech zavedených poskytovatelem
k měření a řízení provozu, aby se zabránilo na-
plnění kapacity připojení či jejího překročení,
a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou mít na
kvalitu služby,

e) účastníky o jejich právu rozhodnout o tom, zda
mají být jejich osobní nebo identifikační údaje
uvedeny v účastnickém seznamu v souladu s § 41
odst. 3, a o tom, v jakém rozsahu tyto údaje budou
uvedeny,

f) pravidelně zdravotně postižené účastníky o po-
drobnostech stávajících produktů a služeb jim
určeným.

(4) Uživatel, který požaduje připojení k veřejné
komunikační síti nebo přístup k veřejně dostupné
službě elektronických komunikací, má právo uzavřít
smlouvu s jedním nebo s více podnikateli, kteří takové
služby poskytují. To neplatí v případě, pokud jsou
dány okolnosti vylučující uzavření smlouvy podle to-
hoto zákona nebo zvláštního právního předpisu.

(5) Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací nebo za-
jišťující připojení k veřejné komunikační síti uložit roz-
hodnutím, aby provedl změnu smlouvy nebo jejího
zveřejněného návrhu pro veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení
k veřejné komunikační síti, jsou-li v rozporu s tímto
zákonem nebo prováděcími právními předpisy k to-
muto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím
pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých,
klamavých nebo agresivních obchodních praktik nebo
z důvodu diskriminace spotřebitele24a).

(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující při-
pojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně
1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uve-
řejnit informaci o této změně v každé své provozovně
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň
je podnikatel povinen informovat o této změně účast-
níka. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí
smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až q), nebo

změny jiných ustanovení, které vedou ke zhoršení
postavení účastníka, je podnikatel povinen prokaza-
telně informovat účastníka rovněž o jeho právu ukončit
smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez
sankce, jestliže nové podmínky nebude účastník akcep-
tovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout
účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro za-
sílání 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.

(7) V případě, že podnikatel poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací nebo za-
jišťující připojení k veřejné komunikační síti uzavírá se
spotřebitelem smlouvu na dobu určitou, nesmí tato
doba při prvním uzavření smlouvy pro danou službu
elektronických komunikací přesáhnout 24 měsíců.
Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elek-
tronických komunikací nebo zajišťující připojení k ve-
řejné komunikační síti je povinen umožnit uživateli
uzavření smlouvy i na dobu nejvýše 12 měsíců; tím není
vyloučena možnost uzavření smlouvy na delší dobu
v případě, že o to uživatel požádá.

(8) Smluvní ujednání, která by obsahovala takové
podmínky a postupy pro ukončení smlouvy, které jsou
odrazující od změny poskytovatele služeb elektronic-
kých komunikací, jsou neplatná.“.

169. § 64 včetně nadpisu zní:

„§ 64

Vyúčtování ceny, reklamace

(1) Účastník, který je koncovým uživatelem, po-
případě uživatel veřejně dostupné služby elektronic-
kých komunikací, je povinen uhradit za poskytnutou
službu cenu ve výši platné v době poskytnutí této
služby.

(2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací je povinen ve formě
podle odstavce 5 poskytovat bezplatně podle výběru
účastníka, který je koncovým uživatelem, popřípadě
uživatele, tato vyúčtování ceny za poskytnuté služby:

a) vyúčtování ceny podle druhu služby, nebo

b) souhrnné vyúčtování ceny jednou položkou.

Vyúčtování ceny neobsahuje položky za volání nebo
jiné služby elektronických komunikací, které účastník,
který je koncovým uživatelem, neplatí, včetně volání na
čísla pro přístup ke službám na účet volaného. U před-
placených karet se vyúčtování ceny neposkytuje.

Sbírka zákonů č. 468 / 2011Strana 6254 Částka 160



(3) Je-li podnikatel uvedený v odstavci 2 poskyto-
vatelem univerzální služby s povinností podle § 38
odst. 2 písm. g) bodu 3, poskytne spotřebiteli jen jedno
bezplatné vyúčtování ceny podle výběru spotřebitele.

(4) Podnikatel, včetně poskytovatele univerzální
služby, který předkládá vyúčtování ceny obsahující
rozpis jednotlivých volání, poskytne na žádost účast-
níka, který je koncovým uživatelem, za úplatu i vhod-
nou alternativu tohoto vyúčtování ceny zajišťující zvý-
šenou ochranu soukromí tohoto účastníka, například
neuvedením části volaného čísla ve vyúčtování ceny.

(5) Po dohodě s účastníkem, který je koncovým
uživatelem, popřípadě uživatelem, podnikatel předloží
vyúčtování ceny i v jiné formě než elektronické.

(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací je povinen ve vyúč-
tování ceny vyznačit zúčtovací období, které nesmí být
delší než 90 kalendářních dnů a v případě poskytování
univerzální služby 35 kalendářních dnů, nedohodne-li
s účastníkem, který je koncovým uživatelem, jiné ob-
dobí, a zajistit podání vyúčtování ceny tak, aby mohlo
být tomuto účastníkovi dodáno do 15 dnů ode dne
ukončení zúčtovacího období, a to způsobem stanove-
ným zákonem o poštovních službách nebo jiným způ-
sobem, byl-li tento jiný způsob dodání s účastníkem,
který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatelem,
dohodnut.

(7) Účastník, který je koncovým uživatelem, po-
případě uživatel má právo uplatnit reklamaci na vyúč-
tování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací.

(8) Reklamaci na vyúčtování ceny je účastník,
který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel
oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději
do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za po-
skytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhle-
dem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny do-
dáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode
dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá od-
kladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčto-
vanou cenu, Úřad je však v odůvodněných případech
oprávněn na žádost tohoto účastníka, popřípadě uživa-
tele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný
účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

(9) Reklamaci na poskytovanou službu je účast-
ník, který je koncovým uživatelem, popřípadě uživatel
oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději

do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak
právo zanikne.

(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací je povinen vyřídit
reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování
služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce
ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení re-
klamace projednání se zahraničním provozovatelem, je
povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode
dne jejího doručení. Doručení vyřízení reklamace musí
být provedeno prokazatelným způsobem.

(11) Pokud se strany nedohodnou jinak, je pod-
nikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací povinen v případě, že dojde k vy-
účtování ceny za službu v neprospěch účastníka, který
je koncovým uživatelem, vrátit mu rozdíl ceny způso-
bem a ve lhůtách stanovených všeobecnými podmín-
kami služby, nejpozději však do 1 měsíce od vyřízení
reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení
těchto práv uživatele není podnikatel poskytující
službu povinen uhrazovat uživatelům služby náhradu
škody, která jim vznikne v důsledku přerušení služby.

(12) Pokud službu bylo možno využít jen částeč-
ně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu
technického nebo provozního charakteru na straně
podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen za-
jistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po
dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem,
zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Pod-
nikatel poskytující službu elektronických komunikací
není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která
jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného
poskytnutí služby.

(13) Rozsah vyúčtování ceny podle odstavce 2
písm. a) stanoví Úřad prováděcím právním předpi-
sem.“.

170. V § 65 odst. 1 se slova „prostřednictvím ve-
řejné telefonní sítě“ zrušují.

171. V § 66 odstavec 1 zní:

„(1) Podnikatel, který přiděluje telefonní čísla
účastníkům, je povinen na žádost osoby, která posky-
tuje veřejně dostupné informační služby o telefonních
číslech nebo poskytuje účastnické seznamy, předat jí
osobní a identifikační údaje účastníků, kteří s uveřejně-
ním vyslovili souhlas, a to za podmínek podle § 41
odst. 3 písm. b) věty poslední a v rozsahu podle § 41
odst. 5. Podnikatel podle věty první je povinen účast-
níky před vyžádáním jejich souhlasu k uveřejnění jejich
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osobních a identifikačních údajů informovat o účelu
účastnického seznamu a o dalších možnostech využití
údajů založených na vyhledávacích funkcích v elektro-
nických verzích účastnického seznamu. Tyto údaje
v rozsahu, v jakém dali tito účastníci s uveřejněním sou-
hlas, předá ve smluveném formátu, za rovných a objek-
tivních podmínek a v cenách, které jsou nákladově
orientované a nediskriminační. Předávající strana
u předávaných údajů rovněž vždy uvede, zda účastník
sdělil, že si nepřeje být kontaktován za účelem marke-
tingu.“.

172. § 69 zní:

„§ 69

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou tele-
fonní službu a, je-li to technicky možné, podnikatel
zajišťující přístup k veřejné komunikační síti je povinen
svým účastníkům bezplatně umožnit

a) hlášení poruch prostřednictvím jeho sítě,
b) informace prostřednictvím automatických hlásek,

které informují volajícího účastníka o změnách
účastnických čísel v jeho síti,

c) volání na čísla tísňového volání.“.

173. Za § 69 se vkládají nové § 69a a 69b, které
znějí:

„§ 69a

(1) Aniž je dotčeno ustanovení § 38, Úřad může
po provedení veřejné konzultace podle § 130 ve vše-
obecném oprávnění stanovit podnikatelům poskytují-
cím veřejně dostupnou telefonní službu nebo zajišťují-
cím přístup k veřejné komunikační síti podmínky týka-
jící se povinnosti poskytovat koncovému uživateli do-
plňkové služby podle § 38 a, je-li to technicky prove-
ditelné a ekonomicky přijatelné, službu multifrekvenč-
ní tónové volby a zobrazení telefonního čísla volajícího
účastníka.

(2) Úřad povinnost poskytovat povinnosti v od-
stavci 1 neuloží, zjistí-li, že poskytování těchto služeb
je zajištěno.

§ 69b

Aniž je dotčeno ustanovení § 43, Úřad může po
provedení veřejné konzultace podle § 130 ve všeobec-
ném oprávnění stanovit podnikatelům poskytujícím ve-
řejně dostupnou službu elektronických komunikací
podmínky týkající se povinnosti poskytovat zdravotně
postiženým osobám přístup k veřejně dostupným služ-

bám elektronických komunikací rovnocenný s přístu-
pem, který využívají ostatní koncoví uživatelé, a umož-
nit jim stejnou možnost výběru mezi službami, jakou
mají ostatní koncoví uživatelé.“.

174. V § 71 odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130 uložit
podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť
nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací, aby uveřejňoval přehled o aktuál-
ních cenách, kvalitě a podmínkách jím poskytovaných
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
a opatřeních přijatých s cílem zajistit rovnocenný pří-
stup i pro zdravotně postižené uživatele, a to ve formě,
která umožňuje koncovým uživatelům tyto údaje jed-
noduchým způsobem vzájemně porovnat.“.

175. V § 71 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vklá-
dají slova „a případné postupy pro vyhodnocování
kvality“.

176. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130
a 131 uložit podnikateli provozujícímu veřejnou komu-
nikační síť požadavky na zajištění minimální kvality
služeb.“.

177. V § 74 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Rozhodnutí podle odstavce 2 Úřad rovněž uveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

178. V § 74 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Každý takový podnět Úřad uveřejní způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup.“.

179. V § 74 odst. 5 se na konci textu věty poslední
doplňují slova „a současně jej uveřejní způsobem umož-
ňujícím dálkový přístup“.

180. V § 74 se na konci odstavce 6 doplňuje věta
„Informaci o každém takovém vyrozumění Úřad uve-
řejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

181. V § 75 odst. 5 se za slovo „zaslány“ vkládají
slova „prostřednictvím datové schránky nebo“.

182. V § 76 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

183. § 77 se zrušuje.

184. V § 78 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , včetně případů, kdy jsou použity
k předávání služeb informační společnosti nebo služeb
přenosu obsahu“.

185. V § 78 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:
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„i) přístup k informačním systémům nebo databázím
pro objednávání, žádosti o údržbu, opravy a faktu-
raci.“.

186. V § 78 odstavec 4 zní:

„(4) Účastnickým vedením se rozumí fyzické spo-
jení koncového bodu sítě s hlavním rozvaděčem nebo
obdobným zařízením ve veřejné pevné komunikační
síti.“.

187. V § 79 odst. 2 písm. a) se slovo „povinnost“
nahrazuje slovy „povinnosti, včetně povinnosti“ a za
slova „podle § 78“ se vkládá čárka.

188. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) podnikateli, který ovládá přístup ke koncovým
uživatelům, v odůvodněných případech a nezbytné
míře povinnosti k zajištění interoperability jím po-
skytovaných služeb.“.

189. V § 82 odst. 1 se za slova „síťové charakteris-
tiky“ vkládají slova „ , včetně podmínek omezujících
přístup ke službám a aplikacím nebo jejich využívání,“.

190. V § 82 odst. 2 větě druhé se za slovo „pří-
stup“ vkládají slova „nebo propojení“.

191. V § 83 odst. 7 větě první se za slova „televiz-
ních služeb“ vkládají slova „koncovým uživatelům,
včetně zdravotně postižených osob,“.

192. V § 84 odst. 1 se slova „veřejně dostupnou síť
elektronických komunikací“ nahrazují slovy „veřejnou
komunikační síť“.

193. V § 84 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) poskytovat přístup třetím stranám ke specifikova-
ným síťovým prvkům nebo prostředkům, včetně
zpřístupnění prvků sítě, které nejsou aktivní, nebo
účastnického vedení, s cílem mimo jiné umožnit
volbu nebo předvolbu operátora a nabídku dalšího
prodeje účastnického vedení,“.

194. V § 84 odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „pokud podnik využívající přístup plní
své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy o přístupu,“.

195. V § 84 odst. 2 písmeno e) zní:

„e) poskytovat společné umístění nebo jiné formy sdí-
lení přiřazených prostředků,“.

196. V § 84 odst. 2 písm. f) se slova „v mobilních“
nahrazují slovy „ve veřejných komunikačních“.

197. V § 84 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) poskytovat přístup k přiřazeným službám.“.

198. V § 84 odst. 2 se věta poslední nahrazuje vě-
tou „Úřad je oprávněn v rozhodnutí o uložení povin-
nosti přístupu stanovit k těmto povinnostem technické
nebo provozní podmínky tak, aby byl zajištěn běžný
provoz sítě na základě principu spravedlnosti, propor-
cionality a včasnosti.“.

199. V § 84 odstavec 3 zní:

„(3) Podnik, kterému byla uložena povinnost po-
dle odstavce 2, je povinen zveřejnit referenční nabídku.
Náležitosti a podmínky, které musí referenční nabídka
obsahovat, stanoví Úřad opatřením obecné povahy.“.

200. V § 84 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 a 5, které znějí:

„(4) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130
rozhodnout na základě žádosti podnikatele, který po-
dle § 13 oznámil podnikání, o uložení povinnosti pod-
nikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, který
využívá cizí nemovitost podle § 104, sdílet své přiřa-
zené prostředky nebo svůj majetek, prostřednictvím
nichž je cizí nemovitost využívána, nebo povinnosti
přijmout opatření pro koordinaci prací ve veřejném
zájmu. Tuto povinnost je Úřad oprávněn uložit, pokud
z důvodu ochrany životního prostředí, veřejného
zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo z důvodu splnění cílů
územního plánování nelze tyto prostředky zřídit samo-
statně. Úřad je povinen v rámci veřejné konzultace po-
dle § 130 oslovit i vlastníky dotčených nemovitostí.
V rozhodnutí o uložení povinnosti Úřad stanoví,
kromě technické specifikace způsobu sdílení, nebo
koordinace, také pravidla pro rozdělení nákladů na sdí-
lení přiřazených prostředků a majetku, pokud se na
tom podnikatelé podle věty první nedohodnou. Je-li
více žadatelů, Úřad rozhodne podle pořadí došlých žá-
dostí.

(5) Úřad je oprávněn po konzultaci podle § 130
rozhodnout o uložení povinnosti sdílet kabelové roz-
vody v budovách, nebo až po první soustřeďovací nebo
rozvodný bod, pokud se jedná o umístění mimo bu-
dovu, a to v případě, že by zdvojení kabelového roz-
vodu bylo ekonomicky neefektivní nebo fyzicky ne-
proveditelné. Úřad je povinen v rámci veřejné konzul-
tace podle § 130 oslovit i vlastníky dotčených nemovi-
tostí. Tuto povinnost lze na žádost podnikatele, který
oznámil podnikání podle § 13, uložit podnikateli za-
jišťujícímu veřejnou komunikační síť, který využívá cizí
nemovitosti podle § 104, nebo vlastníkovi kabelového
rozvodu. V rozhodnutí o uložení povinnosti sdílení
kabelového rozvodu Úřad stanoví, kromě technické
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specifikace způsobu sdílení, pokud se na tom osoby
podle věty třetí nedohodnou, také pravidla pro rozdě-
lení nákladů na sdílení včetně nákladů vloženého kapi-
tálu s ohledem na riziko, které toto sdílení předsta-
vuje.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 6
až 8.

201. V § 84 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „2 a 3“ nahrazují slovy „2 až 5“.

202. V § 84 odst. 6 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „nebo propojení, včetně možnosti vy-
užití dalších služeb přístupu poskytovaných na vyšší
úrovni distribučního řetězce“.

203. V § 84 odst. 6 písm. c) zní:

„c) ochranu počáteční investice vlastníka zařízení s při-
hlédnutím k financování z veřejného rozpočtu a ri-
zikům plynoucím z počáteční investice vlastníka,
a náklady vlastníka zařízení na jeho údržbu,“.

204. V § 84 odst. 6 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „se zaměřením na účinnou hospodář-
skou soutěž v oblasti sítí a infrastruktury“.

205. V § 84 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

„g) ochranu vlastníků dotčených nemovitostí.“.

206. V § 84 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) zda v případě rozhodování o uložení povinnosti
sdílet přiřazené prostředky podle odstavce 4 z dů-
vodu splnění cílů územního plánování podnikatel,
na jehož návrh se rozhoduje, ke dni podání návrhu
již podstoupil řádný proces vyjednávání s vlastní-
kem přiřazeného prostředku a prokázal, že vyčer-
pal všechna technická a jiná možná řešení jak vy-
budovat jeho vlastní, nezávislé přiřazené pro-
středky.“.

207. V § 84 odst. 7 se slova „nebo 3“ zrušují.

208. V § 84 odst. 8 se číslo „5“ nahrazuje čís-
lem „7“.

209. § 85 včetně nadpisu zní:

„§ 85

Zpřístupnění účastnického vedení

(1) Podnik s významnou tržní silou na relevant-
ním trhu zajišťující veřejnou komunikační síť, kterému
byla uložena povinnost zpřístupnit účastnické vedení,

je povinen uveřejnit referenční nabídku pro zpřístup-
nění účastnického vedení.

(2) Úsekem účastnického vedení se rozumí část
účastnického vedení, která spojuje koncový bod sítě
se soustřeďovacím bodem nebo se specifikovaným
mezilehlým přístupovým bodem veřejné pevné komu-
nikační sítě.

(3) Zpřístupněním účastnického vedení se rozumí
plné zpřístupnění účastnického vedení nebo sdílený
přístup k účastnickému vedení.

(4) Plným zpřístupněním účastnického vedení se
rozumí poskytování přístupu k účastnickému vedení
nebo k úseku účastnického vedení, které opravňuje
k využívání celé kapacity infrastruktury sítě.

(5) Sdíleným přístupem k účastnickému vedení se
rozumí poskytování přístupu k účastnickému vedení
nebo k úseku účastnického vedení, které opravňuje
k využívání určené části kapacity infrastruktury sítě,
jako je část kmitočtu nebo její ekvivalent.

(6) Náležitosti a podmínky, které musí referenční
nabídka zpřístupnění účastnického vedení obsahovat,
stanoví Úřad opatřením obecné povahy31).“.

210. V § 86 odstavec 2 zní:

„(2) Úřad je oprávněn v souladu s § 51 uložit po-
vinnost vést oddělenou evidenci nákladů a výnosů sub-
jektu

a) poskytujícímu přístup nebo propojení a kterého
postupem podle § 51 určil jako podnik s význam-
nou tržní silou na relevantním trhu; Úřad roz-
hodne, na které činnosti související s propojením
nebo přístupem se povinnost vést oddělenou evi-
denci nákladů a výnosů vztahuje, nebo

b) který je uveden v § 83 odst. 5.

Úřad je oprávněn uložit povinnost vést oddělenou evi-
denci nákladů a výnosů subjektu uvedenému v písme-
nu a) také na souvisejících maloobchodních trzích.“.

211. V části první hlavě IV se za díl 5 doplňuje
díl 6, který včetně nadpisu zní:

„Díl 6

Funkční a dobrovolná separace

§ 86a

Funkční separace

(1) Funkční separací se u vertikálně integrovaného
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podniku rozumí oddělení nebo převedení činnosti spo-
jené s velkoobchodním poskytováním služeb přístupu
na oddělenou hospodářskou jednotku, která je nezávis-
le provozovaná, beze změny vlastnické struktury to-
hoto vertikálně integrovaného podniku.

(2) Oddělenou hospodářskou jednotkou se pro
účely tohoto zákona rozumí část podniku, která je
z hlediska své organizace, rozhodování a účetnictví
při své činnosti oddělena od vertikálně integrovaného
podniku.

(3) Oddělená hospodářská jednotka musí posky-
tovat služby přístupu a Úřadem určené služby elektro-
nických komunikací všem podnikatelům, včetně hos-
podářských jednotek v rámci vertikálně integrovaného
podniku, ve stejných lhůtách a za stejných smluvních
podmínek, včetně podmínek týkajících se úrovně cen
a poskytovaných služeb, a prostřednictvím stejných
systémů a procesů.

(4) Úřad může uložit povinnost funkční separace
jen po předchozím schválení žádosti Komisí. Tato žá-
dost musí obsahovat:

a) zjištění potvrzující závěry Úřadu podle § 51
odst. 7,

b) odůvodněné posouzení, ze kterého vyplývá, že je
málo pravděpodobné, že bude v přiměřené době
dosaženo účinné a trvající hospodářské soutěže
v oblasti sítí elektronických komunikací a přiřaze-
ných prostředků,

c) analýzu očekávaného dopadu uložení této povin-
nosti na odvětví elektronických komunikací, ze-
jména pokud jde o sociální a územní soudržnost
a dále dopad na podnik s významnou tržní silou
a další dotčené subjekty, zaměstnance oddělené
hospodářské jednotky, motivaci podnikatele inves-
tovat do odvětví elektronických komunikací, hos-
podářskou soutěž, spotřebitele a na Úřad a

d) analýzu prokazující, že uložení této povinnosti je
nejúčinnějším možným nápravným opatřením pro
řešení problémů hospodářské soutěže.

(5) Návrh rozhodnutí o uložení funkční separace,
který se předkládá Komisi ke schválení, musí obsahovat

a) přesný popis a úroveň separace, zahrnující ze-
jména právní postavení oddělené hospodářské jed-
notky,

b) údaje o aktivech oddělené hospodářské jednotky
a o produktech nebo službách, které bude tato
jednotka poskytovat,

c) pravidla vedení oddělené hospodářské jednotky,

která zajišťují nezávislost jejích zaměstnanců na
vedení vertikálně integrovaného podniku, kterému
byla uložena povinnost funkční separace, a odpo-
vídající motivační strukturu,

d) pravidla pro zajištění plnění uložených povinností,

e) pravidla pro zajištění průhlednosti provozních po-
stupů, zejména ve vztahu k dalším dotčeným pod-
nikům a

f) program sledování dodržování uložených povin-
ností, včetně zveřejnění výroční zprávy.

(6) Poté, co Komise schválí žádost a návrh roz-
hodnutí, provede Úřad koordinovaným způsobem ana-
lýzy všech trhů, které se vztahují k přístupové síti. Na
základě výsledku těchto analýz Úřad rozhodne o ulo-
žení, zachování, změně nebo zrušení povinnosti podle
§ 51 na těchto trzích.

(7) Podnik, jemuž byla uložena povinnost funkční
separace, může dále podléhat kterékoliv z povinností
uvedených v § 51 na jakémkoliv konkrétním trhu, na
němž je označen za podnik s významnou tržní silou,
nebo jakýmkoliv jiným povinnostem, jejichž uložení
Komise schválila.

§ 86b

Dobrovolná separace a převedení přístupové sítě

(1) V případě, že podnikatel s významnou tržní
silou na jednom nebo více relevantních trzích hodlá

a) převést svá aktiva tvořící přístupovou síť, nebo její
podstatnou část na jinou právnickou osobu, se kte-
rou není z hlediska své právní formy, organizace
a rozhodování spojen, nebo

b) provést dobrovolnou separaci,

informuje o tom Úřad předem a včas tak, aby mu umož-
nil posoudit dopad zamýšleného postupu. Podnikatel
také informuje Úřad o každé změně tohoto záměru,
jakož i o konečném výsledku procesu podle písmene b).

(2) Úřad následně provede koordinovaným postu-
pem analýzy všech relevantních trhů, které se vztahují
k přístupové síti, a na základě svého posouzení roz-
hodne o uložení, zachování, změně nebo zrušení ulo-
žených povinností podle § 51.

(3) Právně nebo provozně oddělený subjekt může
podléhat kterékoliv z povinností uvedených v § 51 na
jakémkoliv konkrétním trhu, na němž je označen za
podnik s významnou tržní silou, nebo jakýmkoliv ji-
ným povinnostem, jejichž uložení Komise schválila.“.

212. V § 87 odst. 2 se slova „formuláře v obsahu
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stránky poskytované na síti internet“ nahrazují slovy
„elektronického formuláře na internetu“.

213. V § 88 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vytvořit vnitřní postupy pro vyřizování žádostí
o přístup k osobním údajům uživatelů; na žádost
Úřadu pro ochranu osobních údajů mu podnika-
telé poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací poskytnou informace o těchto
postupech, počtu přijatých žádostí, o právním
odůvodnění těchto žádostí a o jejich zodpově-
zení.“.

214. V § 88 se doplňují odstavce 4 až 7, které
znějí:

„(4) V případě porušení ochrany osobních údajů
fyzické osoby je povinen podnikatel poskytující ve-
řejně 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 na-
vrhuje 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 sou-
ladu s posouzením Úřadu pro ochranu osobních údajů,
oznámí tuto skutečnost také dotčené fyzické osobě
a Úřadu pro ochranu osobních údajů. V tomto ozná-
mení podnikatel uvede povahu porušení ochrany osob-
ních údajů, doporučení k provedení zásahů zmírňují-
cích dopad porušení ochrany osobních údajů a kon-
taktní 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 povin-
nost, 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 opa-
tření přijatých k nápravě stavu. Prováděcí právní před-

pis může stanovit podrobnější podmínky, za nichž je
podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elek-
tronických komunikací povinen oznámit porušení
ochrany osobních údajů, formát tohoto oznámení
a způsob, jakým se má oznámení učinit.“.

215. V § 89 odst. 3 se slova „provedení nebo
usnadnění“ zrušují.

216. V § 90 odst. 3 se slova „podle § 129 odst. 2“
nahrazují slovy „podle § 129 odst. 3“.

217. V § 90 odst. 6 se za slova „pokud k tomu
dal“ vkládá slovo „předem“.

218. V § 91 odst. 1 se za slova „elektronických
komunikací“ vkládají slova „nebo službou elektronic-
kých komunikací“ a za slovo „polohu“ vkládá slovo
„telekomunikačního“.

219. V § 95 odst. 1 písm. b) větě předposlední se
za slovo „účastníci“ vkládají slova „nebo uživatelé“.

220. V § 95 odst. 1 písm. b) větě poslední se za
slovo „účastník“ vkládají slova „nebo uživatel“.

221. V § 96 odst. 1 se za slovo „účastníkům“ vklá-
dají slova „nebo uživatelům“.

222. V § 96 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Je zakázáno využívat síť nebo službu elektro-
nických komunikací pro účely přímého marketingu
prostřednictvím automatických systémů volání bez lid-
ské účasti (automatická volací zařízení), faksimilních
přístrojů nebo elektronické pošty, nedal-li k tomu do-
tčený účastník nebo uživatel předem souhlas.“.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.

223. V § 96 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Poskytovatel veřejně dostupných služeb elek-
tronických komunikací, jehož obchodní zájmy jsou
poškozovány porušováním povinností podle odstav-
ců 1 až 4, je oprávněn domáhat se soudní ochrany jmé-
nem svých účastníků, jejichž práva byla tímto jednáním
poškozena. Tím není dotčeno oprávnění účastníka do-
máhat se svých nároků u soudu sám.“.

224. § 98 a 99 včetně nadpisů znějí:

„§ 98

Bezpečnost a integrita veřejných komunikačních sítí
a služeb elektronických komunikací

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
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nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací je povinen zajišťovat bezpečnost a in-
tegritu své sítě a bezpečnost služeb, které poskytuje. Za
tím účelem je podnikatel zejména povinen přijmout
technicko-organizační pravidla vytvořená v souladu se
síťovými plány podle odstavce 2. S ohledem na tech-
nické možnosti tato pravidla zajistí takovou úroveň
bezpečnosti, která odpovídá míře existujícího rizika s cí-
lem předejít nebo minimalizovat dopad událostí na uži-
vatele a na vzájemně propojené sítě. Bezpečností sítě
a služby se rozumí jejich schopnost odolávat náhod-
ným incidentům nebo neoprávněným či svévolným zá-
sahům, které závažně narušují dostupnost nebo inter-
operabilitu služeb a integritu sítí.

(2) Pro zajištění integrity veřejných komunikač-
ních sítí Úřad vydává síťové plány (§ 62), ve kterých
vymezí základní vlastnosti těchto sítí a jejich rozhraní,
které jsou nezbytné pro vzájemné propojování veřej-
ných komunikačních sítí, pro přístup k nim, pro při-
pojování neveřejných komunikačních sítí a zajištění
kontinuity dodávek služeb, které jsou prostřednictvím
veřejných komunikačních služeb poskytovány.

(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací může v případech, kdy hrozí nebo
dojde k závažnému narušení bezpečnosti a integrity
jeho sítě z důvodů poškození nebo zničení elektronic-
kého komunikačního zařízení, zejména vlivem velkých
provozních havárií nebo živelních pohrom, přerušit
poskytování služby nebo odepřít přístup ke službě.
Přerušení nebo odepření musí být omezeno pouze na
dobu nezbytně nutnou, a je-li to technicky možné,
musí být zachován přístup k číslům tísňového volání.

(4) O závažném narušení bezpečnosti a ztrátě in-
tegrity sítě, rozsahu a důvodech přerušení poskytování
služby nebo odepření přístupu k ní, přijatých opatře-
ních a o předpokládaném termínu odstranění příčiny
podle odstavce 3 je podnikatel zajišťující veřejnou ko-
munikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací povinen bezod-
kladně informovat Úřad, subjekty provozující praco-
viště pro příjem tísňového volání a vhodným způsobem
i uživatele. Rozsah a formu předávání informací stanoví
Úřad prováděcím právním předpisem. Úřad může v pří-
padě, že je zveřejnění těchto informací ve veřejném zá-
jmu, informovat o tom vhodným způsobem veřejnost.

(5) Úřad předkládá každoročně Komisi a Evrop-
ské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)
souhrnnou zprávu za předchozí kalendářní rok, která

informuje o oznámeních a opatřeních přijatých podle
odstavců 3 a 4, a to v rozsahu a formátu stanoveném
Komisí.

(6) Podnikateli zajišťujícímu veřejnou komuni-
kační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací může Úřad uložit povin-
nost provést bezpečnostní audit. Tento audit musí být
proveden kvalifikovaným nezávislým subjektem a na
náklady podnikatele. Podnikatel zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací je dále povinen na
žádost Úřadu předložit mu informace potřebné k po-
souzení bezpečnosti a integrity sítí a bezpečnosti slu-
žeb, bezpečnostní audit a jeho výsledky.

§ 99

Bezpečnost, integrita a poskytování služeb
za krizových stavů

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací je za krizového stavu povinen podle
svých technicko-organizačních pravidel zabezpečit
bezpečnost a integritu své sítě a interoperabilitu posky-
tovaných služeb. Náležitosti uvedených technicko-
-organizačních pravidel stanoví Úřad prováděcím práv-
ním předpisem.

(2) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je povinen
předložit Úřadu na jeho vyžádání dokumenty specifi-
kující technicko-organizační pravidla podle odstavce 1
a umožnit Úřadu kontrolovat dodržování těchto pravi-
del. Úřad je oprávněn při zjištění rozporu těchto do-
kumentů s právními předpisy sdělit dotčenému podni-
kateli tuto skutečnost a stanovit mu přiměřenou lhůtu
k odstranění nedostatků.

(3) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je
oprávněn při nebezpečí vzniku krizové situace a za kri-
zového stavu39) na žádost Ministerstva vnitra poskyto-
vat přednostně připojení k veřejné komunikační síti
a přístup k veřejně dostupné telefonní službě účastní-
kům krizové komunikace podle zvláštního právního
předpisu38). Za tímto účelem je v rozsahu nezbytně
nutném oprávněn omezit nebo přerušit poskytování
veřejně dostupné telefonní služby. O omezení nebo
přerušení poskytování veřejně dostupné telefonní
služby, včetně jeho rozsahu, je povinen bezprostředně
informovat Úřad. Toto omezení může trvat pouze po
dobu nezbytně nutnou a musí být zachován přístup
k číslům tísňového volání.
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(4) Podnikatel uvedený v odstavci 1 je za krizo-
vého stavu povinen bezodkladně informovat Úřad
o ohrožení nebo narušení bezpečnosti a integrity své
sítě a bezpečnosti služeb, včetně přijatých nebo zamý-
šlených opatření k nápravě a o předpokládaném ter-
mínu odstranění příčiny.“.

225. V § 100 odst. 9 se za větu první vkládají věty
„To neplatí v případě, že stavba nebo činnost souvise-
jící s prováděním stavby byla zahájena dříve než pro-
voz elektronického komunikačního zařízení nebo sítě.
Změna stavby nebo provozu elektronického komuni-
kačního zařízení nebo sítě se v příslušné části považuje
za novou stavbu nebo nové zahájení provozu elektro-
nického komunikačního zařízení nebo sítě.“.

226. V § 104 odst. 3 větě druhé se za slova „je
možno“ vkládají slova „k zajištění výkonu oprávnění
uvedených v odstavcích 1 písm. b) a c) a 2 písm. b) a c)“.

227. V § 104 odst. 15 písm. b) se za slovo „ve-
dení“ vkládají slova „veřejné komunikační sítě“.

228. V § 107 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) má ukončené vysokoškolské studium v magister-
ském studijním programu.“.

229. V § 107 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Funkce předsedy Rady zaniká v okamžiku
zániku jeho funkce člena Rady podle odstavců 5 a 6.
Rozhodnutí o odvolání z funkce člena, včetně odůvod-
nění, se doručí odvolanému předsedovi Rady a zároveň
ho zveřejní v den zániku funkce. Vláda na návrh minis-
tra průmyslu a obchodu bezodkladně jmenuje nového
předsedu Rady na zbývající část funkčního období od-
volaného předsedy Rady.“.

Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 8
až 12.

230. V § 108 odst. 1 písm. h) se za slova „člen-
ských států“ vkládají slova „ , Evropskou agenturou
pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením
BEREC“.

231. V § 108 odst. 1 písmeno m) zní:

„m) vykonává státní kontrolu elektronických komuni-
kací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,“.

232. V § 108 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržo-
vání závazků vyplývajících držitelům přídělů rá-
diových kmitočtů z výběrových řízení,“.

233. V § 108 odst. 1 písmeno z) zní:

„z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu
nebo její zveřejněný návrh pro veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo pro zajiš-
tění připojení k veřejné komunikační síti podle
§ 63 odst. 5,“.

234. V § 108 odst. 1 se na konci písmene aa) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno bb), které zní:

„bb) provozuje informační systémy podle tohoto zá-
kona a automatizovaný systém monitorování
kmitočtového spektra.“.

235. V § 108 odst. 3 větě první se za slova „Evrop-
ské unie,“ vkládají slova „Evropskou agenturou pro
bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Sdružením
BEREC“.

236. V § 114 odst. 2 větě první se slova „bezpeč-
nosti státu“ nahrazují slovy „veřejné bezpečnosti“
a slovo „předběžném“ se zrušuje.

237. V § 114 se na konci odstavce 2 doplňují věty
„Toto opatření je platné nejdéle po dobu tří měsíců.
Pokud během této doby povinná osoba nezjedná ná-
pravu, lze platnost tohoto opatření prodloužit až o další
tři měsíce.“.

238. V § 114 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Úřad může rozhodnout o přerušení, nebo
ukončení poskytování určité služby elektronických ko-
munikací nebo souboru služeb, pokud by toto posky-
tování mohlo vést ke značnému narušení hospodářské
soutěže, a to do doby, než podnikatel poskytující tuto
službu začne plnit uložené povinnosti podle § 84
odst. 1.“.

239. V § 115 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena l) až o), která znějí:
„l) zabezpečení efektivního využívání rádiových kmi-

točtů a jejich účelnou správu,

m) sbírání informací o budoucím rozvoji sítí nebo slu-
žeb včetně změn topologie sítí, pokud by mohly
mít dopad na poskytování služeb na daném vel-
koobchodním trhu,

n) kontrolu plnění povinností uvedených v § 98, 99
a § 55 odst. 1,

o) posuzování sdílení prostředků nebo majetku podle
§ 84 odst. 4, a to informace o povaze, dostupnosti
a místa umístění těchto prostředků.“.

240. V § 115 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Úřad dále shromažďuje dostupné informace
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o obecném předmětu opravných prostředků, počtu ža-
lob podaných podle § 246 občanského soudního řádu
a podle soudního řádu správního, délce řízení o těchto
opravných prostředcích a o počtu rozhodnutí, kterými
byla nařízena předběžná opatření, a to v elektronické
podobě. Tyto informace Úřad poskytne Komisi nebo
Sdružení BEREC na základě jejich odůvodněné žá-
dosti.“.

241. V § 116 odst. 1 se za slova „s Komisí“ vklá-
dají slova „ , a to zejména v oblasti strategického plá-
nování, koordinaci a harmonizaci využívání rádiového
spektra,“.

242. V § 117 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „a Sdružení BEREC“.

243. V § 117 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Úřad se subjekty uvedenými v tomto odstavci spolu-
pracuje zejména v oblasti strategického plánování,
koordinaci a harmonizaci využívání rádiového spek-
tra.“.

244. § 118 až 120 včetně nadpisů znějí:

„§ 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 opráv-
nění 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,

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 po-
dle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s tímto oprávně-
ním,

g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než sta-
noví § 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 komuni-
kací 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 ně-
kterou z podmínek opatření obecné povahy vyda-
ným Úřadem podle § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62
odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85
odst. 7, § 86 odst. 3,

m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu
s § 32 odst. 3 neoznámí změnu skutečností, na zá-
kladě 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 po-
žadavky,

p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu
podzemního komunikačního vedení podle § 102
odst. 3,

q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochran-
ného 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 čin-
nost, která znemožňuje nebo podstatně znesnad-
ňuje přístup k tomuto vedení, nebo která by mohla
ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu,
bez předchozího souhlasu vlastníka vedení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů po-
dle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že

a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto opráv-
něním,

b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení pro-
vozu vysílacích rádiových stanic bezprostředně po
skončení platnosti tohoto oprávnění,

c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skuteč-
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ností, na základě kterých jí bylo toto oprávnění
uděleno,

d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmi-
točtů neinformuje Úřad o pronájmu tohoto opráv-
nění podle § 19a odst. 4,

e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1,
nebo

f) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu
vysílacích rádiových zařízení prováděla pouze
osoba, která má platný průkaz odborné způsobi-
losti.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro
experimentální účely podle § 19b se dopustí správního
deliktu tím, že

a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu sku-
tečností, na základě kterých mu bylo toto opráv-
nění uděleno, nebo

b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako
provozovatel zařízení, jehož provozem vzniká vyso-
kofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu
tím, že

a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysoko-
frekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala
rušení provozu elektronických komunikačních za-
řízení a sítí nebo rušení poskytování služeb elek-
tronických komunikací nebo provozování radio-
komunikačních služeb, nebo

b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná
opatření, dojde-li k rušení provozu elektronického
komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb
elektronických komunikací nebo provozování ra-
diokomunikačních služeb.

(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 sta-
novené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu
státní kontroly elektronických komunikací nebo
o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad,
nebo

b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžá-
dané Úřadem podle § 115.

(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu

přídělu bez souhlasu Úřadu,

b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího

službu elektronických komunikací, pokud jde o čí-
selné řady používané pro přístup k jeho službám
podle § 30 odst. 10,

c) nesplní povinnost používat normy, specifikace
nebo doporučení podle § 62 odst. 1 nebo 2,

d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stano-
veným účelem nebo nezabezpečuje zachování je-
jich důvěrnosti podle § 81 odst. 2,

e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její
změny a dodatky podle § 80 odst. 2, nebo

f) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o pře-
vodu oprávnění k využívání čísel bez souhlasu
Úřadu.

(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí
správního deliktu tím, že

a) neprovede technické úpravy při změně číslovacího
plánu podle § 29 odst. 3, nebo

b) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění
k využívání čísel nezajistí, aby bylo ukončeno vy-
užívání čísel na základě tohoto oprávnění podle
§ 36 odst. 8.

(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou tele-
fonní službu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům
tísňového volání nebo k evropským harmonizova-
ným 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 har-
monizovaná 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 po-
dle § 66 odst. 1,

h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo ob-
těžujících volání podle § 67,

i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b),

j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou te-
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lefonní službu prostřednictvím veřejné mobilní te-
lefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1
nebo 3,

k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického
čísla podle § 92,

l) nestanoví ceny za poskytování služeb elektronic-
kých 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 před-
pisu Evropské unie o roamingu ve veřejných mo-
bilních telefonních sítích ve Společenství,

n) porušuje povinnost zajištění transparentnosti ma-
loobchodní ceny roamingu stanovenou v přímo
použitelném předpisu Evropské unie o roamingu
ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Spo-
lečenství,

o) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení tele-
fonních seznamů nebo pro účely informační
služby podle § 41 odst. 3, nebo

p) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních vo-
lání do Evropského telefonního číslovacího pros-
toru podle § 61 odst. 6.

(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se
dopustí správního deliktu tím, že

a) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání
podle § 94 odst. 1, nebo

b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné te-
lefonní sítě přístup k operátorským službám a nej-
méně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2.

(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí
správního deliktu tím, že

a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kon-
troly jeho výdajů podle § 44 odst. 4,

b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny
stanovené Úřadem podle § 45 odst. 2,

c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo vý-
konnostních cílů jednotlivých služeb podle § 47
odst. 1,

d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1
písm. a) nebo nepředloží platné ceny Úřadu podle
§ 54 odst. 1 písm. b),

e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů po-
dle § 86 odst. 1,

f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření
podle § 86 odst. 4,

g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evi-
dence podle § 86 odst. 4,

h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,

i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo
účetní údaje podle § 86 odst. 7,

j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost
splnění povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo odst. 3,
nebo nesdělí nebo sdělí opožděně náhradní lhůtu
podle § 40 odst. 6 pro splnění povinnosti podle
§ 40 odst. 1 nebo 3,

k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním
způsobem podle § 41 odst. 3,

l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace po-
dle § 47 odst. 2,

m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat
národní a mezinárodní telefonní volání, faksimilní
komunikaci a přenos dat rychlostmi dostatečnými
pro funkční přístup k internetu podle § 40 odst. 5,

n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1,

o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka
nebo neumožní bezplatné neuveřejnění, opravu,
ověření anebo odstranění identifikačních údajů
z účastnického seznamu v rozporu s § 41 odst. 6,

p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uži-
vatelů podle § 42 odst. 2,

q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že
hodlá převést svou síť určenou pro poskytování
služeb připojení v pevném místě k veřejné komu-
nikační síti a přístupu v pevném místě k veřejně
dostupné telefonní službě, nebo její podstatnou
část na jinou právnickou osobu, nebo

r) neposkytuje zdravotně postiženým osobám pří-
stup k veřejně dostupné telefonní službě podle
§ 43 odst. 1.

(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí
správního deliktu tím, že

a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3,

b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že
uplatněné ceny jsou nákladově orientované,

c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů po-
dle § 86 odst. 1,

d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady
při zohlednění míry návratnosti investic nebo ne-
jsou v souladu s metodikou oddělené evidence ná-
kladů podle § 86, ačkoliv má povinnost nákladové
orientace cen,
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e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou
Úřadem podle § 84 odst. 2,

f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propo-
jení v rozporu s § 84 odst. 7,

g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu
smlouvy podle § 84 odst. 8,

h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1,

i) neuveřejní referenční nabídku pro zpřístupnění
účastnického vedení s náležitostmi a podmínkami
stanovenými podle § 85,

j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a pří-
stup ke specifickým síťovým prvkům a přiřazeným
prostředkům podle § 84 odst. 3,

k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou
podle § 51 odst. 5 písm. f),

l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5
písm. a) až e), 6, 7 nebo 12,

m) využívá informace poskytnuté od jiného podnika-
tele před, v průběhu nebo po sjednání smlouvy
o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo
s nimi nakládá v rozporu s § 81 odst. 2,

n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření
podle § 86 odst. 4,

o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evi-
dence podle § 86 odst. 4,

p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,

q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo
účetní údaje podle § 86 odst. 7.

(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací se dopustí správ-
ního deliktu tím, že

a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochra-
ny údajů a důvěrnosti komunikací podle § 88
odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6,

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 zvlášt-
ního režimu pro volání mezi příhraničními ob-
lastmi 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 po-
skytování 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 dů-
sledky 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.

(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 pod-
mínky podle § 74 odst. 6,

f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo tele-
vizní 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 účastní-
ků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3
písm. a),

i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního
koncového zařízení, ze kterého byla uskutečňo-
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vána 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 konco-
vého zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6.

(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických 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 telekomu-
nikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv
podle § 97 odst. 1,

c) neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá
je oprávněnému orgánu nebo je po uplynutí doby
uchovávání nezlikviduje podle § 97 odst. 3,

d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených
provozních a lokalizačních údajů podle § 97
odst. 6,

e) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evi-
denci nepředá podle § 97 odst. 11,

f) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způ-
sobem podle § 98 odst. 4,

g) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bez-
pečnost služeb, které poskytuje, podle § 98 odst.1,

h) nesplní některou z povinností k zabezpečení bez-
pečnosti a integrity své sítě a interoperability po-
skytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4,

i) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní
práva na poskytování služeb v jiném odvětví v Čes-
ké republice nebo v jiném členském státě Evropské
unie, nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů
podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně ne-
oddělí činnosti podle § 86 odst. 8 písm. b),

j) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených pro-
vozních a lokalizačních údajů porušením některé
z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3
nebo 4,

k) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to
účastník požádal,

l) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní
služby možnost ponechat si své telefonní číslo po-
dle § 34 odst. 1,

m) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro pře-
nesení čísla stanovenou opatřením obecné povahy,
anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jed-
noho pracovního dne, po kterou není účastníkovi
během procesu přenesení telefonního čísla na
tomto čísle poskytována veřejně dostupná služba
elektronických komunikací,

n) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za
volání na čísla s vyjádřenou cenou uloženou mu
Úřadem podle § 35 odst. 2,

o) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům
nebo službám uloženou mu Úřadem podle § 35
odst. 3,

p) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35
odst. 3 nebo 4,

q) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem
umožňujícím dálkový přístup pro koncové uživa-
tele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2,

r) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3,

s) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63
odst. 4,

t) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy
nebo neprovede změnu zveřejněného návrhu
smlouvy podle § 63 odst. 5,

u) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě
o změně smlouvy nebo o jeho právu bez sankce
vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6,

v) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem
v rozporu s § 63 odst. 7,

w) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních
cenách, kvalitě a podmínkách jím poskytovaných
veřejně dostupných služeb elektronických komu-
nikací a opatřeních přijatých s cílem zajistit rovno-
cenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele
uloženou Úřadem podle § 71 odst. 1,

x) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených pro-
vozních a lokalizačních údajů porušením některé
z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5,

y) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, nebo

z) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepřed-
loží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6.

(15) Podnikatel poskytující službu šíření chráně-
ného obsahu se dopustí správního deliktu tím, že

a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a te-
levizního vysílání služby v souladu s § 83 odst. 5,

b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů po-
dle § 86 odst. 2,
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c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření
podle § 86 odst. 4,

d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evi-
dence podle § 86 odst. 4,

e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6,

f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo
účetní údaje podle § 86 odst. 7.

(16) Podnikatel poskytující službu šíření rozhla-
sového a televizního vysílání se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2,

b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo

c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy
včetně všeobecných smluvních podmínek podle
§ 72b odst. 1.

(17) Držitel oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů pro zemské digitální rozhlasové a televizní
vysílání se dopustí správního deliktu tím, že

a) nezajistí poskytování služby elektronického pro-
gramového průvodce podle § 83 odst. 9 písm. b),

b) neumožní šíření rozhlasových a televizních pro-
gramů podle § 83 odst. 9 písm. a), nebo

c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83
odst. 9 písm. c).

(18) Podnikatel zajišťující síť elektronických ko-
munikací pro zemské digitální televizní vysílání nebo
podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a te-
levizního vysílání v této síti se dopustí správního de-
liktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě da-
tového toku podle § 72c.

(19) Podnikatel poskytující službu šíření digitál-
ního rozhlasového a televizního vysílání se dopustí
správního deliktu tím, že nezajistí ve své síti službu
šíření služeb přímo souvisejících s programem podle
§ 83 odst. 8.

(20) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací pro originaci národ-
ních volání se dopustí správního deliktu tím, že

a) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla
tísňového volání podle § 33 odst. 1 nebo nepředá
osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lo-
kalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle
§ 33 odst. 2, nebo

b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a použí-
vání čísel tísňového volání podle § 33 odst. 5.

(21) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta
do

a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f), od-
stavce 3 písm. b), odstavce 5 nebo odstavce 6
písm. f),

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), od-
stavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až p), od-
stavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až
m), odstavce 13 písm. i) až l) nebo odstavce 14
písm. j) až z),

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b), od-
stavce 4, odstavce 6 písm. a) až e), odstavce 7, od-
stavce 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 15, 16, 17, 18, 19 nebo 20.

§ 119

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje zlomyslná volání,

b) poruší některou z podmínek všeobecného opráv-
nění 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 vy-
sílacích rádiových zařízení uvedených v § 26
odst. 1 bez platného průkazu odborné způsobi-
losti k obsluze těchto zařízení,

e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového
volání,

f) využívá zvláštní ceny podle § 38, ačkoliv není oso-
bou se zvláštními sociálními potřebami, nebo ač-
koliv není osobou, jíž byla daná zvláštní cena při-
znána,

g) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo
provozuje přístroj, který nesplňuje technické po-
žadavky,

h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty
pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím osobám bez
souhlasu držitele adresy elektronické pošty,

i) v rozporu s § 96 odst. 1 nabídne marketingovou
reklamu nebo jiný obdobný způsob nabídky zboží
nebo služeb účastníkovi nebo uživateli, který
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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 ochran-
ného 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 čin-
nost, která znemožňuje nebo podstatně znesnad-
ňuje 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 ně-
kterou z podmínek opatření obecné povahy vyda-
ným Úřadem podle § 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.

(2) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využí-
vání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí
přestupku tím, že

a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto opráv-
něním,

b) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skuteč-
ností, na základě kterých jí bylo toto oprávnění
uděleno,

c) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení pro-
vozu vysílacích rádiových stanic bezprostředně po
skončení platnosti tohoto oprávnění.

(3) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využí-
vání rádiových kmitočtů pro experimentální účely po-
dle § 19b se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu sku-
tečností, na základě kterých mu bylo toto opráv-
nění uděleno, nebo

b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.

(4) Fyzická osoba jako osoba, které byla přiznána
zvláštní cena, se dopustí přestupku tím, že v rozporu
s § 38 odst. 7 neinformuje podnikatele, kterému byla
uložena povinnost poskytovat zvláštní ceny, o všech
skutečnostech, které mají vliv na podmínky pro po-
skytnutí zvláštní ceny.

(5) Fyzická osoba jako provozovatel zařízení, je-
hož provozem vzniká vysokofrekvenční energie, se do-
pustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysoko-
frekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala
rušení provozu elektronických komunikačních za-
řízení a sítí nebo rušení poskytování služeb elek-
tronických komunikací nebo provozování radio-
komunikačních služeb, nebo

b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná
opatření, dojde-li k rušení provozu elektronického
komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb
elektronických komunikací nebo provozování ra-
diokomunikačních služeb.

(6) Fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí
přestupku tím, že

a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve lhůtě sta-
novené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu
státní kontroly elektronických komunikací nebo
o jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad,
nebo

b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžá-
dané Úřadem podle § 115.

(7) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d)
a f) až m) a za přestupek podle odstavců 2 až 6 lze
uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle od-
stavce 1 písm. e) lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

§ 120

(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává Úřad.

(2) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad.

(3) Sazba pokuty za správní delikt podle tohoto
zákona se zvyšuje na dvojnásobek, nejvýše však na
částku 40 000 000 Kč, jestliže je týž správní delikt spá-
chán opakovaně. Správní delikt je spáchán opakova-
ně, pokud ode dne, kdy rozhodnutí o uložení pokuty
za týž správní delikt nabylo právní moci, neuplynuly
2 roky.

(4) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnos-
tem, za nichž byl spáchán.

(5) Odpovědnost právnické osoby za správní de-
likt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

Sbírka zákonů č. 468 / 2011Částka 160 Strana 6269



(6) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení právní povinnosti za-
bránila.

(7) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti
a postihu právnické osoby.“.

245. § 121 se zrušuje.

246. § 122 včetně nadpisu zní:

„§ 122

Vztah ke správnímu řádu

(1) V případě uplatnění regulace cen na trzích pro
koncové uživatele nejsou koncoví uživatelé účastníky
řízení.

(2) Úřad může uložit pořádkovou pokutu až do
výše 100 000 Kč.

(3) V řízení s velkým počtem účastníků doručuje
Úřad účastníkům písemnosti veřejnou vyhláškou, s vý-
jimkou předvolání a rozhodnutí ve věci samé. Lhůta
pro podávání námitek proti konceptu výrokové části
a odůvodnění rozhodnutí a pro podávání návrhů na
doplnění řízení nesmí být kratší než 10 dnů.

(4) Splnění povinnosti uložené podniku s význam-
nou tržní silou nebo podnikateli podle § 33 odst. 8,
§ 38 odst. 2, § 38 odst. 3, § 51 odst. 5, 6, 7 a 12, § 57
odst. 1 a 4, § 60 odst. 2, § 61 odst. 2, § 63 odst. 5, § 69a,
§ 69b, § 70, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1, § 74 odst. 1, § 79
odst. 2, § 82, § 83 odst. 7, § 84, § 86 odst. 2 a 5, § 100
odst. 7 a § 114 odst. 2 a 3 lze vymáhat ukládáním do-
nucovacích pokut až do celkové výše 10 000 000 Kč.

(5) V případě, kde tento zákon stanoví, že Úřad,
předseda Rady nebo Rada změní nebo může změnit
vydané rozhodnutí, Úřad, předseda Rady nebo Rada
provede nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve vě-
ci48b).“.

247. V § 124 se odstavec 3 zrušuje.

248. V § 127 odst. 1 se za slova „činnosti (§ 7)“
vkládají slova „nebo mezi těmito osobami a jinými
podnikateli působícími v jiném členském státě, v jejichž
prospěch existuje povinnost přístupu nebo propojení“.

249. V § 127 se na konci odstavce 5 doplňuje věta
„Úřad může konzultovat se Sdružením BEREC věc-
nou problematiku sporu.“.

250. V § 129 odst. 2 se věta třetí zrušuje.

251. V § 129 odst. 3 větě první se za slova „do-
ručení vyřízení reklamace“ vkládají slova „nebo mar-
ného uplynutí lhůty pro její vyřízení (§ 64 odst. 10)“
a slovo „reklamaci“ se nahrazuje slovem „námitku“.

252. V § 129 se doplňuje odstavec 5, který včetně
poznámky pod čarou č. 58 zní:

„(5) Pro doručování v řízení podle odstavců 1 až 4
se obdobně použijí ustanovení zvláštního zákona upra-
vujícího postup soudu a účastníků v občanském soud-
ním řízení58).

58) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění poz-
dějších předpisů.“.

253. § 131 včetně nadpisu zní:

„§ 131

Konzultace s Komisí a jinými členskými státy

(1) Pokud opatření podle § 51, 52, 59, 79, 80 a 84
ovlivní obchod mezi členskými státy, Úřad návrh opa-
tření společně s odůvodněním po provedení konzultace
podle § 130 zpřístupní Komisi, Sdružení BEREC a re-
gulačním úřadům ostatních členských států. Jsou-li
součástí návrhu opatření skutečnosti, které jsou před-
mětem obchodního tajemství, Úřad tyto skutečnosti
takto označí.

(2) Úřad v co nejvyšší míře zohlední připomínky
regulačních úřadů ostatních členských států, Sdružení
BEREC a Komise, byly-li podány ve lhůtě do 1 měsíce
od oznámení podle odstavce 1.

(3) Pokud by navrhované opatření podle od-
stavce 1, jehož předmětem je definovat relevantní trh
nebo označit podnik jako podnik mající samostatně
nebo společně s jinými podniky významnou tržní sílu,
podle stanoviska Komise vytvořilo překážku pro jed-
notný trh nebo má-li Komise vážné pochybnosti o jeho
slučitelnosti s právními předpisy Evropské unie, ze-
jména s cíli uvedenými v § 5, odloží Úřad přijetí tohoto
opatření a vyčká rozhodnutí Komise. Pokud Komise
do 2 měsíců od konce lhůty podle odstavce 2 rozhod-
nutí nevydá, je Úřad oprávněn navrhované opatření
přijmout. Pokud Komise rozhodne, že je návrh opa-
tření nutné vzít zpět, Úřad návrh opatření vezme zpět
a do šesti měsíců ode dne vydání rozhodnutí Komise jej
změní nebo rozhodne o zastavení řízení. V případě, že
Úřad opatření změní, provede veřejnou konzultaci
a postupuje v souladu s odstavcem 1.
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(4) Pokud by navrhované opatření uvedené v § 51
odst. 3 nebo § 79 odst. 2 podle stanoviska Komise vy-
tvořilo překážku pro jednotný trh nebo má-li Komise
vážné pochybnosti o jeho slučitelnosti s právními před-
pisy Evropské unie, zejména s cíli uvedenými v § 5,
odloží Úřad přijetí tohoto opatření. Úřad následující
3 měsíce po oznámení stanoviska Komise spolupracuje
s Komisí a Sdružením BEREC na úpravě opatření
s ohledem na cíle uvedené v § 5. Pokud během této
lhůty vydá Komise doporučení, v němž požaduje, aby
Úřad opatření změnil nebo vzal zpět, nebo rozhodnutí
o stažení svých výhrad, Úřad do 1 měsíce od jeho vy-
dání přijme výsledné opatření a jeho přijetí sdělí Ko-
misi. Tuto lhůtu lze prodloužit tak, aby Úřad mohl
uskutečnit veřejnou konzultaci podle § 130. Pokud se
výsledné opatření odchyluje od doporučení Komise,
Úřad svůj postup odůvodní.

(5) Úřad sděluje Komisi a Sdružení BEREC každé
přijaté opatření uvedené v odstavci 1.

(6) V případě naléhavé potřeby jednat v zájmu
ochrany hospodářské soutěže a ochrany zájmů uživa-
telů je Úřad oprávněn v souladu se zásadou proporcio-
nality přijmout opatření odchylně od postupu podle
odstavců 1 až 3. Platnost tohoto opatření je omezena
nejvýše na dobu 2 měsíců. Úřad poskytne opatření
bezodkladně po jeho přijetí, v souladu s odstavcem 1,
a s odůvodněním potřeby vyloučení postupu podle od-
stavců 1 až 3, Komisi, Sdružení BEREC a regulačním
úřadům ostatních členských států. Úřad s ohledem na
připomínky Komise, Sdružení BEREC nebo regulač-
ních úřadů jiných členských států podle odstavců 2 a 3
opatření zruší, změní, nebo prodlouží dobu jeho plat-
nosti.“.

254. § 134 zní:

„§ 134

(1) Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad
nebo Policie České republiky poskytuje Úřadu pro
účely výkonu státní správy

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evi-
dence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému ci-
zinců,

d) referenční údaje ze základního registru osob.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. a) jsou

a) příjmení, včetně předchozích příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde
se narodil,

d) adresa místa pobytu, včetně předchozích adres
místa pobytu a data přihlášení k pobytu, popří-
padě i adresa, na kterou mají být doručovány pí-
semnosti podle zvláštního právního předpisu,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu
údajů mimo území České republiky, datum úmrtí
a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno
rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den,
který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo
den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého
nepřežil,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

g) čísla elektronicky čitelných identifikačních do-
kladů50),

h) údaje o rodinných příslušnících, kteří jsou zákon-
nými zástupci účastníka.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
včetně předchozích příjmení,

b) rodné číslo,

c) pohlaví,

d) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích
adres místa trvalého pobytu, popřípadě adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu,

e) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům včetně údajů vedených o opatrovníkovi,

f) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení
údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukon-
čení trvalého pobytu na území České republiky,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo
otce, matky, popřípadě jiného zákonného zá-
stupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný
zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení, datum naro-
zení; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte práv-
nická osoba, název a adresa sídla,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo
manžela, nebo registrovaného partnera; je-li man-
želem, nebo registrovaným partnerem fyzická
osoba, která nemá přiděleno rodné číslo, jméno,
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popřípadě jména, příjmení manžela, nebo registro-
vaného partnera a datum jeho narození,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo dí-
těte; je-li cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum
jeho narození.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1
písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,

c) pohlaví,

d) druh a adresa místa pobytu, popřípadě adresa, na
kterou mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu51),

e) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

f) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení po-
bytu na území České republiky,

g) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům včetně údajů vedených o opatrovníkovi.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje
v základním registru obyvatel, se využijí z agendového
informačního systému evidence obyvatel nebo agendo-
vého informačního systému cizinců, pouze pokud jsou
ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm.
d) jsou

a) obchodní firma nebo název právnické osoby nebo
jméno, popřípadě jména, a příjmení podnikající
fyzické osoby,

b) datum vzniku nebo datum zápisu do evidence po-
dle zvláštních právních předpisů,

c) datum zániku nebo datum výmazu z evidence po-
dle zvláštních právních předpisů,

d) právní forma,

e) záznam o zpřístupnění datové schránky,

f) statutární orgán vyjádřený referenční vazbou na
registr obyvatel anebo na registr osob nebo údajem
o jménu, popřípadě jménech, příjmení a bydlišti
u zahraniční fyzické osoby,

g) právní stav,

h) adresa sídla právnické osoby nebo adresa místa
podnikání fyzické osoby ve formě referenční
vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj
o adrese v registru územní identifikace.

(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním pří-

padě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné
ke splnění daného úkolu.“.

255. V § 134a odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „a data vydání předchozích občanských
průkazů“.

256. V § 134a odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „a doby platnosti předchozích občan-
ských průkazů“.

257. V § 134a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:

„g) rodné číslo,

h) jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilých
dětí.“.

258. § 135 se zrušuje.

259. V § 150 odst. 1 se slova „§ 25 odst. 3“ zru-
šují, slova „§ 27 odst. 5“ se nahrazují slovy „§ 27
odst. 8“ a slova „§ 99 odst. 11“ se zrušují.

260. V § 150 odst. 2 se slova „§ 99 odst. 12“ zru-
šují.

261. V § 150 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje čís-
lem „9“.

262. V § 150 odstavec 5 zní:

„(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.“.

263. V § 150 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Úřad pro ochranu osobních údajů může vy-
dat vyhlášku k provedení § 88 odst. 7.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V případě, že bylo v Plánu využití rádiového
spektra v určitém kmitočtovém pásmu zmírněno ome-
zení zásady technologické neutrality a neutrality vůči
službám uplatněné podle § 16a zákona č. 127/2005 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, může držitel přídělu rádiových kmitočtů, jemuž
byl tento příděl udělen přede dnem 25. května 2011
a tento příděl má dobu platnosti alespoň pět let po
dni 25. května 2011, do dne 25. května 2016 podat
u Úřadu žádost o přezkoumání tohoto přídělu ve
vztahu k tomuto omezení.
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2. Úřad před vydáním rozhodnutí o přezkoumání
přídělu podle bodu 1 sdělí držiteli přídělu, v jakém roz-
sahu bude tento příděl změněn, a současně mu sdělí
lhůtu, ve které může vzít žádost o přezkoumání zpět.
V případě, že držitel tohoto přídělu vezme v dané lhůtě
svou žádost o přezkoumání zpět, zůstává tento příděl
v platnosti až do skončení doby jeho platnosti, nebo do
pěti let od podání žádosti o přezkoumání v závislosti na
tom, která skutečnost nastane dříve.

3. Ode dne 25. května 2016 je Úřad oprávněn
změnit všechna individuální oprávnění k využívání rá-
diových kmitočtů, příděly rádiových kmitočtů a vše-
obecná oprávnění, která budou v rozporu s Plánem vy-
užití rádiového spektra v části upravující omezení tech-
nologické neutrality a neutrality vůči službám podle
§ 16a zákona č. 127/2005 Sb., ve znění ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Úřad je povinen uvést plán využití rádiového
spektra do souladu s ustanovením § 16 odst. 4 zákona
č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, do dvanácti měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující při-
pojení k veřejné komunikační síti je povinen uvést
smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elek-
tronických komunikací a připojení k veřejné komuni-
kační síti a uveřejňování informací do souladu s přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Do 31. prosince 2012 se do výše čerpání úhrady
výdajů podle § 27 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
započítává i čerpání úhrad nákladů podle čl. II bodů 7
a 8 zákona č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony. Do 31. prosince
2012 je Úřad oprávněn čerpat úhradu výdajů podle
§ 27 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kromě pod-
mínky uvedené v tomto ustanovení pouze v případě,
pokud tím nedojde k omezení uspokojení nároků
oprávněných subjektů též podle čl. II bodů 2 až 4 zá-
kona č. 153/2010 Sb.

7. Za předpokladu, že do dne nabytí účinnosti to-
hoto zákona nebyl omezen počet práv podle § 20 zá-

kona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, uplyne doba platnosti přídělu
rádiových kmitočtů vydaného podle § 136 odst. 5 zá-
kona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne účin-
nosti tohoto zákona, za 12 měsíců ode dne účinnosti
tohoto zákona, pokud nebude v této době postupem
podle § 20 odst. 1 a 3 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ome-
zen počet práv. V tomto případě je příděl nadále platný
po dobu platnosti v něm uvedenou.

8. Pokud byla platnost individuálního oprávnění
k využívání rádiových kmitočtů v rozhodnutí podle
§ 18 nebo § 19 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účin-
ném do dne účinnosti tohoto zákona, stanovena delší,
než činí doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů, na
jehož základě bylo individuální oprávnění k využívání
rádiových kmitočtů vydáno, pozbývá takové indivi-
duální oprávnění platnosti nejpozději dnem právní
moci rozhodnutí o udělení přídělu podle bodu 10.

9. Pokud v době do 1 roku přede dnem účinnosti
tohoto zákona došlo k ukončení platnosti přídělu rá-
diových kmitočtů uplynutím doby, na kterou byl tento
udělen, postupuje Úřad přiměřeně podle § 20 odst. 4
a 5 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne
účinnosti tohoto zákona.

10. Úprava doručování podle § 129 odst. 5 zákona
č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se použije i na správní řízení za-
hájená a nedokončená před nabytím účinnosti tohoto
zákona.

11. Dokud nenabudou účinnosti vyhlášky Úřadu
vydané na základě § 44 odst. 5, § 64 odst. 13 a § 99
odst. 1, postupuje se podle dosavadních opatření obec-
né povahy.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o některých službách
informační společnosti

Čl. III

Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách in-
formační společnosti a o změně některých zákonů (zá-
kon o některých službách informační společnosti), ve
znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 214/2006 Sb.,
zákona č. 160/2007 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:
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1. V § 2 písm. c) se za slova „komunikační zaří-
zení,“ vkládají slova „automatické volací a komunikační
systémy, telekomunikační“ a slovo „telekomunikační“
se zrušuje.

2. V § 2 písmeno f) zní:

„f) obchodním sdělením všechny formy sdělení,
včetně reklamy a vybízení k návštěvě interneto-
vých stránek, určeného k přímé či nepřímé pod-
poře zboží či služeb nebo image podniku osoby,
která je podnikatelem3) nebo vykonává regulova-
nou činnost2).“.

3. V § 10 odstavec 4 zní:

„(4) V případě přeshraniční spolupráce orgán do-
zoru uvedený v odstavci 1 písm. a) postupuje podle
předpisu Evropské unie o spolupráci v oblasti ochrany
spotřebitele6a).“.

4. Poznámka pod čarou č. 6 se zrušuje.

5. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který zní:

„§ 10a

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
bez souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří
elektronickými prostředky obchodní sdělení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit po-
kutu do 100 000 Kč.“.

6. V § 11 odstavec 1 zní:

„(1) Právnické osobě, která hromadně nebo opa-
kovaně šíří elektronickými prostředky obchodní sdě-
lení

a) bez souhlasu adresáta,

b) neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,

c) skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, je-
hož jménem se komunikace uskutečnila,

d) neobsahující platnou adresu, na niž by adresát
mohl odeslat žádost o ukončení takové komuni-
kace, nebo

e) bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost
jasně, zřetelně, jednoduchým způsobem, zdarma
nebo na svůj účet udělit či odmítnout souhlas s vy-
užitím jeho elektronického kontaktu při zaslání
každé jednotlivé zprávy,

se uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.“.

7. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který zní:

„§ 11a

Poskytovatel služby informační společnosti, jehož
obchodní zájmy jsou poškozovány porušováním po-
vinností podle § 7, je oprávněn domáhat se jménem
svých zákazníků, jejichž práva byla tímto jednáním po-
škozena, soudní ochrany. Tím není dotčeno oprávnění
zákazníka domáhat se svých nároků u soudu sám.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. IV

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb.,
zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/
/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb.,
zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/
/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004
Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/
/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 293/2009
Sb., zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb.,
zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 219/
/2011 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 3 se slova „zákon
č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů,“ zrušují.

2. V § 23 odst. 1 se za slova „až 11“ doplňují slo-
va „a 15“.

3. V § 23 se doplňuje odstavec 15, který zní:

„(15) Dozor nad dodržováním povinností stano-
vených v § 3 až 5a, § 6, § 9 až 10, § 11 až 13, § 15 až 16
a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací
provádí Český telekomunikační úřad.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o ochraně osobních údajů

Čl. V

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
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a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/
/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona č. 450/2001
Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 439/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 626/
/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 170/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009
Sb., se mění takto:

1. V § 4 písmeno h) zní:

„h) blokováním operace nebo soustava operací, kte-
rými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo
prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou
nezbytných zásahů,“.

2. V § 21 se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 3
až 5.

3. V § 45 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) nevede přehled případů porušení ochrany osob-
ních údajů podle § 88 odst. 7 zákona o elektronic-
kých komunikacích.“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového

a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

Čl. VI

Zákon č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televiz-
ního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, ve znění zákona č. 304/2007 Sb., se
mění takto:

1. V čl. I se body 55 a 56 zrušují.

2. V čl. VII se slova „s výjimkou čl. I bodu čl. 26,
55 a 56, které nabývají“ nahrazují slovy„s výjimkou
čl. I bodu 26, který nabývá“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem ka-
lendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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