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ODŮVODNĚNÍ 

 

 

Obecná část 

 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

 

Název 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor 

elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění 

a technické náležitosti jeho užívání. 

 

Důvod předložení 

 

Důvodem změny vyhlášky č. 360/2010 Sb. je především přijetí vyhlášky č. 322/2015 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování 

informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. Na základě této 

novely došlo ke zvýšení maximální velikosti datové zprávy dodávané do datové schránky z 10 

MB na 20 MB. 

 

Vzhledem k tomu, že v působnosti Českého telekomunikačního úřadu zůstává i nadále 

agenda rozhodování sporů o povinnosti k peněžitému plnění podle ustanovení § 129 odst. 2 

zákona o elektronických komunikacích, je této agendě třeba přizpůsobit i technické nástroje, 

zde zejména velikost elektronického podání obsahujícího formulář s připojenými přílohami. 

 

V souvislosti s přijetím zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce, kterým se provádí adaptace právního řádu České republiky na nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 

identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu 

a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení eIDAS), Český telekomunikační  úřad navrhuje, aby 

byly ve vyhlášce č. 360/2010 Sb. upraveny požadavky na způsob podepsání elektronického 

podání obsahujícího předmětný formulář (jako právního jednání vůči státu) tak, aby s tímto 

způsobem podepsání byly spojeny účinky vlastnoručního podpisu. 

Na základě praktických zkušeností, kdy v některých případech není formulář stanovený 

vyhláškou využíván k zahájení sporu podle § 129 odst. 2 zákona o elektronických 

komunikacích, ale nesprávně k zahájení jiných sporů, Český telekomunikační úřad dále 

navrhuje, aby byl doplněn název přílohy k vyhlášce č. 360/2010 Sb. tak, aby bylo jednoznačné, 

že příloha obsahuje vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti 

k peněžitému plnění toliko podle § 129 zákona o elektronických komunikacích, nikoli sporů 

podle jiných ustanovení tohoto zákona. 

 

V souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů regulace (RIA) schválenými 

usnesením vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 922, usnesením vlády ze dne 8. ledna 2014 č. 26 

a usnesením vlády ze dne 3. února 2016 č. 76, nebylo RIA k navrhované změně vyhlášky 

č. 360/2010 Sb. zpracováváno, když se jedná o parametrické změny ve smyslu bodu 3.8 písm. f) 

Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace. 
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2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zmocňovacím ustanovením § 129 odst. 2 zákona 

o elektronických komunikacích, které naplňuje a jehož rozsah nepřekračuje. 

 

Navrhovaná právní úprava je rovněž v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

 

Komunitární právo problematiku spojenou s předkládanou úpravou neupravuje.  

 

Navrhovaná právní úprava je plně slučitelná s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Vyhláška č. 360/2010 Sb. stanoví v souladu se zmocňovacím ustanovením § 129 odst. 2 

zákona o elektronických komunikacích vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí 

sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání.  

Ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č. 360/2010 Sb. stanovující velikost formuláře 

s připojenými přílohami nereflektuje současnou maximální velikost datové zprávy stanovenou 

vyhláškou č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního 

systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

Realizace navrhované právní úpravy nebude mít žádný dopad na státní rozpočet či na 

ostatní veřejné rozpočty, a to vzhledem k tomu, že jejím prostřednictvím dochází pouze ke 

změně parametrů příslušného formuláře, resp. podání obsahujícího předmětný formulář a jeho 

přílohy, který  slouží k zahájení sporu podle § 129 zákona o elektronických komunikacích 

osobou vykonávající komunikační činnost. Navrhovaná změna má naopak pozitivní efekt 

na osoby vykonávající komunikační činnost, když jim umožňuje připojit v rámci návrhu 

na zahájení sporu v rámci přílohy větší objem dat.  

Zároveň návrh vyhlášky nebude mít negativní dopady na životní prostředí ani žádné 

sociální dopady. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Navrhovaná vyhláška nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů. 

 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Předkládaná vyhláška se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo obrany státu. 
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II. Zvláštní část 

 

K článku I 

 

K bodu 1 

 

Bod 1 upravuje v souvislosti se zvýšením maximální velikosti datové zprávy dodávané 

do datové schránky z 10 MB na 20 MB velikost předmětného elektronického podání, které lze 

učinit prostřednictvím e-mailu podepsaného elektronickým podpisem v souladu se zákonem 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo 

prostřednictvím datové zprávy dodávané systémem datových schránek. Navrhuje se, aby 

celková velikost takového elektronického podání, tj. včetně formuláře a příloh byla 20 MB. 

 

K bodu 2 

 

Bod 2 upravuje požadavky na způsob podepsání elektronického podání obsahujícího 

předmětný formulář (jako právního jednání vůči státu) tak, aby s tímto způsobem podepsání 

byly spojeny účinky vlastnoručního podpisu. Navrhují se tak stanovit požadavek na formu 

podepsání elektronického podání tak, aby odpovídal požadavku na formu podpisu stanovenou 

§ 6 zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce 

(uznávaný elektronický podpis). Současně je ponechána možnost využití fikce podpisu podle 

§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů. Bod 2 přitom legislativně technicky odpovídá právní úpravě obsažené v zákoně 

č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

K bodu 3 

 

  Bod 3 upřesňuje název přílohy tak, aby z něj bylo jednoznačné, že má být formulář 

obsažený v příloze výlučně používán k zahájení řízení podle § 129 odst. 2 zákona 

o elektronických komunikacích. 

 

K článku II 

 

Účinnost vyhlášky se navrhuje dnem jejího vyhlášení, když její nejrychlejší aplikace 

dotčenými subjekty je žádoucí a je v zájmu jejich právní jistoty. 
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