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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A. Hlavní principy navrhované právní úpravy 

Návrh vyhlášky o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových 
volání (dále jen „návrh vyhlášky“) připravený v souladu s § 33 odst. 9 zákona 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
(zákon o elektronických komunikacích), (dále jen „zákon“) stanovuje rozsah, formu a způsob 
předávání údajů podle § 33 odstavce 2 zákona, a rozsah, formu a způsob předávání údajů 
podle § 33 odstavce 3 písm. b) a odstavce 5.  

  Lokalizace polohy volajícího a identifikace dalších údajů při tísňovém volání jsou 
nutné pro odbavování tísňového volání. Volající v mnoha případech není schopen 
identifikovat, kde se sám nachází, a to znamená, že není schopen oznámit místo mimořádné 
události a to i tehdy, když volá prostřednictvím pevné telefonní sítě. Nemožnost identifikovat 
polohu je velmi častá při volání z mobilních telefonních sítí, zejména pak, když se volající 
nachází ve volném terénu, při jízdě autem, zejména na dálnicích nebo rychlostních silnicích. 
Identifikace adresy při volání z pevné telefonní sítě může přesně identifikovat místo 
volajícího, pokud volající při tísňovém volání zkolabuje. Lokalizace polohy a další 
identifikační údaje zásadním způsobem přispívají ke snižování následků mimořádných 
událostí. 

 S účinností od 1. října 2017 budou muset být všechna nová osobní a lehká užitková 
motorová vozidla vybavena systémem eCall, což je celoevropský systém automatického 
tísňového volání z paluby vozidel, který bude fungovat na bázi jednotné evropské tísňové 
linky 112. Vozidlo bude komunikovat s centrem tísňového volání 112 z palubní jednotky 
umístěné ve vozidle prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Součástí komunikace 
s centrem tísňového volání při havárii je rovněž odeslání minimálního souboru dat o nehodě. 
Důvodem k zavedení této povinnosti je snaha o zvýšení bezpečnosti. Ročně se má díky této 
systému eCall zachránit až 2500 životů. Dřívější zprávy pak udávají, že na území České 
republiky by měl systém eCall zachránit sedmdesát lidí.  

 Další zásadní význam mají výše uvedené údaje při identifikaci a minimalizaci 
zlomyslných volání a zneužívání čísel tísňových volání. V mnoha případech jsou tísňovým 
voláním ohlašovány neexistující mimořádné události. Pokud poloha volajícího neodpovídá 
místu mimořádné události, je to prvotní příznak zlomyslného volání a obsluha linky tísňového 
volání může dalšími dotazy tuto skutečnost potvrdit, nebo vyvrátit. Eliminace zlomyslných 
volání zásadním způsobem snižuje počet planých poplachů, k nimž složky integrovaného 
záchranného systému vyjíždějí. To zásadním způsobem snižuje výdaje státního rozpočtu, 
případně i dalších veřejných rozpočtů.  

 V současné době je telefonní komunikace v čím dál vyšší míře provozována také 
prostřednictvím internetu. Vzhledem k tomu, že v současné době není znám žádný obecně 
platný a věrohodný způsob lokalizace polohy koncového zařízení, návrh vyhlášky se na tuto 
situaci snaží vhodným způsobem reagovat, tj. v případě nemožnosti lokalizace běžným 
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postupem by pracoviště pro příjem tísňových volání mělo postupovat v součinnosti 
s příslušným pracovištěm poskytovatele internetu. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

 Návrh vyhlášky je předkládán na základě zmocnění uvedeného v § 150 odst. 3 zákona 
k provedení § 33 odst. 9. 

 Předkládaná právní úprava je v souladu se zákonem. 

 

C. Zhodnocení platného právního stavu 

Současná právní úprava přináší některé praktické problémy, jako je např. nedostatečná 
míra lokalizace volajícího v mobilních sítích. Dále nereflektuje vývoj jak v oblasti 
technologií, tak v oblasti poskytovaných služeb, jako např. služba eCall nebo IP telefonie. 

 

D. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, souladu 
s mezinárodními závazky České republiky a právem Evropské unie 

Návrh vyhlášky je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky, 
neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána. Návrh vyhlášky je 
v souladu s právem Evropské unie. 

K návrhu se vztahují zejména následující právní předpisy EU: 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 
univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací (směrnice o univerzální službě), 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, 
kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, 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 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 
o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy 
a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, 

• Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, 
kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde 
o harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii, 

• Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 
o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU, 
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• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 
o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího 
linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES, 

• Doporučení Komise č. 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall 
v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 
112 v celé Evropské unii (systém eCall). 

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy, dopad na 
státní rozpočet 

Snahou zpracovatelů bylo upravit podmínky tak, aby mohl být v maximální možné míře 
zachován stávající způsob předávání údajů a tak nebyly vyvolávány jiné než zcela nezbytné 
náklady. 

a) na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Tato vyhláška nebude mít žádný dopad na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty, neboť 
upravuje pouze rozsah a způsob předávaní osobních, identifikačních a dalších údajů pro 
lokalizaci volajícího. Problematika hrazení nákladů vzniklých se zřízením a vedením databáze 
a dopadu na státní rozpočet je předmětem vyhlášky č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů 
na databázi údajů pro potřeby tísňového volání. 

b) na podnikatelské prostředí v České republice 

Vzhledem k tomu, že povinnost předávání údajů uvedených v návrhu vyhlášky pracovištím 
určeným k přijetí volání na čísla tísňového volání již existovala i v předchozí právní úpravě, 
nejsou v této oblasti očekávány významné změny. 

c) finanční dopady se sociálním vlivem a dopady na životní prostředí 

Nepředpokládají se žádné dopady v sociální oblasti. Přijetí této vyhlášky bude mít pozitivní 
vliv na životní prostředí, protože lokalizace polohy volajícího při tísňovém volání může 
zkrátit dobu do zahájení provádění záchranných a likvidačních prací a tím mohou být sníženy 
následky mimořádných událostí na životním prostředí. 

 

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

 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace. 
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G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

Navrhovaná úprava nebude mít žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů. 

 

H. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, 
a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních 
rizik), zveřejněné na webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České 
republiky, oddělení boje s korupcí. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik 
předkladatelem. Při zpracování návrhu vyhlášky zohlednil předkladatel kritérium omezení 
korupčních příležitostí při jeho aplikaci. Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem 
prostor ke korupčnímu jednání. 

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 

K § 1 

Toto ustanovení definuje pojmy užívané pro lokalizaci volání na čísla tísňového volání, 
jejichž předávání tato vyhláška upravuje. 

K § 1 písm. a) - registr územní identifikace 

Registrem územní identifikace se rozumí základní registr územní identifikace, adres 
a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. Registr územní identifikace je jedním ze základních registrů, které jsou považovány 
za informační systém veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních 
systémech veřejné správy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. V základních registrech jsou vedeny referenční údaje, které využívají orgány 
veřejné moci, aniž by ověřovaly jejich správnost. Má se za to, že referenční údaje vedené 
v základních registrech jsou přesné. 

K § 1 písm. b) - základnová stanice 

Základnovou stanicí se rozumí základnová stanice veřejné komunikační sítě, která je 
zodpovědná za přenos a příjem rádiových signálů z mobilního telekomunikačního koncového 
zařízení. Systém základnových stanic kromě lokalizace těchto mobilních koncových zařízení 
provádí překódování hovorových kanálů, přidělování radiových kanálů mobilním koncovým 
zařízením, přenos datové komunikace a mnoho dalších úkolů patřících k radiové síti. 

K § 1 písm. c) - sektor základnové stanice 

Sektorem základnové stanice se rozumí oblast obsluhovaná jedním vysílacím a přijímacím 
systémem základnové stanice, prostřednictvím kterého je volající do veřejné mobilní 
komunikační sítě připojen při zahájení hovoru. Základnové stanice obsluhují většinou 
3 sektory, z nichž každý pokrývá úseč 120°. Výjimkou jsou základnové stanice 
v pohraničních oblastech, jejichž sektory jsou z důvodu zamezení přesahu do sousedních států 
směrované převážně do vnitrozemí. Pokrytí každého ze sektorů zajišťují samostatné vysílací, 
přijímací a anténní jednotky rádiového zařízení základnové stanice. 

K § 1 písm. d) - index oblasti 

Indexem oblasti se rozumí identifikační číslo geografické oblasti vymezené podnikatelem 
zajišťujícím veřejnou mobilní telefonní síť jako oblast předpokládaného výskytu volajícího, 
přičemž počet oblastí by měl být co nejvyšší v závislosti na roční průměrné míře 
pravděpodobnosti výskytu volajícího uvnitř identifikované oblasti. 

K § 1 písm. e) - identifikátor mobilního zařízení 

Identifikátorem mobilního zařízení je unikátní číslo přidělené mobilnímu zařízení při výrobě. 
Podle druhu sítě se označuje IMEI v sítích GSM, MEID v sítích CDMA, dříve ESN v sítích 
AMPS a CDMA v USA.  

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - jde o unikátní číslo přidělené výrobcem 
mobilnímu telefonu. Čísla IMEI mobilních telefonů jsou mobilními operátory uložena 
v interních systémech. Po nahlášení krádeže mobilního telefonu operátoru je možné dané 
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IMEI zablokovat pro použití v mobilní síti. IMEI je patnácti nebo šestnácti-místné číslo, které 
lze zapsat ve formátu ZZnnnn-MM-nnnnnn-X. Prvních 14 číslic zleva je významných a ty 
jsou pro každý mobilní telefon unikátní. 

MEID (Mobile Equipment Identifier) - jde o jedinečné číslo, které se používá pro identifikaci 
mobilního zařízení při spojení se sítí. Dva přístroje nemohou mít stejný kód MEID. MEID byl 
vytvořen s cílem nahradit ESN v sítích AMPS a CDMA v USA, jehož forma byla vyčerpána 
v listopadu 2008.  

ESN (Electronic Serial Numbers) - jde o elektronické sériové číslo vložené nebo zapsané na 
mikročipu do mobilního telefonu výrobce. 

K § 1 písm. f) - identifikační číslo podnikatele 

Je potřeba identifikovat podnikatele, který je nositelem povinnosti. Ustanovení § 33 odst. 2 
zákona o elektronických komunikacích ukládá povinnost předávat údaje podnikateli, který 
poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.  

Podle zákona o elektronických komunikacích fyzická a právnická osoba, která hodlá 
vykonávat komunikační činnost, která je podnikáním v elektronických komunikacích, je 
povinna předem tuto skutečnost písemně oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Český 
telekomunikační úřad vydá této osobě osvědčení potvrzující, že tato osoba předložila toto 
oznámení, a zároveň jí přidělí identifikační číslo podle zákona o základních registrech, pokud 
jí dosud nebylo přiděleno. 

 

K § 1 písm. g) - služba eCall 

Službou eCall se rozumí palubní tísňové volání na linku 112 uskutečněné buď automaticky 
aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných mobilních 
komunikačních sítí dojde k přenosu standardizovaného minimálního souboru dat a vytvoří se 
audiokanál mezi vozidlem a centrem tísňového volání služby eCall. Zároveň dojde k odeslání 
dalších údajů, jako např. informace o vozidle, lokalizační údaje, počet pasažérů. 

K § 1 písm. h) - identifikační číslo vozidla 

Jedná se o tzv. VIN (Vehicle identificatin number), což je mezinárodně jednoznačný 
identifikátor motorových vozidel, zpravidla vyražený na štítku trvale připevněném ke 
karoserii vozu nebo vyražený do karosérie samotné. Ražení VIN se obvykle provádí 
předformovanými raznicemi až po lakování karosérie, umístěno bývá většinou na obtížně 
dostupné a záměnné části nosného skeletu, u modernějších vozů je často vyraženo na několika 
místech, kromě základního umístění také v průhledu stínícího lemu předního okna i na 
dalších, nezveřejňovaných místech. Číslo je tvořeno 17 písmeny a číslicemi, jeho formát je 
určen mezinárodně uznávanou technickou normou (ISO 3779:2009). 

K § 2 

Vymezuje osobní, identifikační a lokalizační údaje účastníka ve veřejné pevné komunikační 
síti, jako jsou jméno, popř. jména, a příjmení u fyzické osoby, obchodní firma nebo název 
u právnické osoby, telefonní číslo, adresa ad. V případě volání z veřejných telefonních 
automatů jsou adresa umístění veřejného telefonního automatu, včetně bližšího popisu k jeho 
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nalezení v terénu, jeho souřadnice podle Světového geodetického systému 1984 (WGS84) 
a telefonní číslo v síti provozovatele veřejné pevné komunikační sítě. 

K § 3 

Upravuje formu a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních údajů 
podnikateli zajišťujícímu pro subjekt, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla 
tísňového volání, připojení k veřejné pevné komunikační síti. 

K § 4 

Upravuje formu a způsob předávání osobních, identifikačních a lokalizačních údajů 
z databáze pracoviště pro příjem volání na čísla tísňových volání. Údaje uvedené v § 2 
vyhlášky zjišťuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání dotazem do databáze 
účastníků veřejně dostupné telefonní služby na základě přijatého telefonního čísla volajícího. 

K § 5 

Upravuje některé zvláštní případy předávání údajů ve veřejných pevných komunikačních 
sítích. Například některé veřejné telefonní automaty nebo stavební objekty jsou umístěny na 
místech, ke kterým není možné přiřadit jednoznačnou adresu. Dalším zvláštním případem je 
připojení pomocí mobilní technologie nebo uskutečňování volání z koncového zařízení 
připojeného k  neveřejné telefonní síti, která je připojena k veřejné pevné komunikační síti. 

K § 6 

Upravuje předávání údajů ve veřejných mobilních sítích. V těchto sítích se lokalizační údaje 
zjišťují a přenášejí odlišným způsobem než v pevných sítích. Tyto údaje jsou přenášeny 
systémovou signalizací v průběhu volání jako údaje připojené k volanému číslu tísňového 
volání. Lokalizaci polohy volajícího při tísňovém volání však není možné okamžitě přesně 
zjistit.  

Technické podrobnosti lokalizace a přenosu dat v mobilních telefonních sítích 
upravuje dokument „Síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí č. SP/3/05.2011-8 
ze dne 24. května 2011“, který byl vydán Českým telekomunikačním úřadem podle § 62 
zákona o elektronických komunikacích. 

K § 7 

Pro zajištění zobrazení přenášených kódovaných informací je nutné, aby mobilní telefonní 
operátoři předávali údaje k zobrazení polohy volajícího. Pokud získané údaje pro lokalizaci, 
popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání neumožňují realizovat 
potřebná opatření, postupuje pracoviště pro příjem tísňového volání v součinnosti 
s příslušným pracovištěm podnikatele zajišťujícího veřejnou mobilní komunikační síť. 

K § 8 

Ti podnikatelé zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť, kteří subjektu provozujícímu 
pracoviště pro příjem tísňových volání předávají pro účely lokalizace volajícího geografickou 
polohu těžiště sektoru základnové stanice volajícího, mu předávají jednou za dva týdny údaje 
o všech jím provozovaných základnových stanicích, včetně jejich sektorů, s uvedením jejich 
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označení, popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, geografických souřadnic 
v systému WGS84 a azimutu směrování antén. 

K § 9 

Je třeba, aby byla vhodným způsobem upravena také možnost lokalizace volajícího na 
tísňovou linku prostřednictvím IP telefonie (volání přes internet) v případě, že volajícího 
nelze lokalizovat postupem podle § 2 nebo § 6 vyhlášky. 

K § 10 

Pro příjem automatického tísňového volání z motorových vozidel (eCall) budou, alespoň 
zpočátku, vybavena pouze některé pracoviště pro příjem tísňových volání. Z tohoto důvodu 
bude zaveden tzv. diskriminátor eCall (eCall Flag), který při aktivaci volání eCall vygeneruje 
jednotka eCall ve vozidle a při sestavení spojení jej odešle do mobilní sítě. Mobilní síť na 
základě toto rozpozná, že nejde o standartní volání na linku 112 a bude toto volání směrovat 
na pracoviště vybavené technologií pro příjem volání eCall. 

Po spojení volání odešle palubní vozidlová jednotka eCall základní údaje o nehodě, jimž jsou 
informace o tom, zda došlo k aktivaci manuálně nebo automaticky, typ vozidla, identifikační 
číslo vozidla, typ paliva, čas, lokalizační údaje, směr jízdy a počet pasažérů. 

K § 11 

Specifickým tísňovým voláním je volání na linku 112 v mobilních telefonních sítích bez 
použití SIM karty, což zahrnuje i volání se zablokovanou SIM kartou nebo bez aktivovaných 
roamingových služeb. V tomto případě se přenáší identifikátor mobilního přístroje. To 
umožní mimo jiné rozpoznat, zda zlomyslná volání pocházejí od jednoho pachatele, a může 
přispět k jeho snazšímu dopadení. Identifikace čísla přístroje je v telefonních centrech 
tísňového volání 112 úspěšně využívána od počátku roku 2006 a údaje poskytují všichni 
mobilní telefonní operátoři. 

K § 12 

Zrušuje se původní vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a způsobu předávání osobních 
a identifikačních údajů, formě databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu předávání 
těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání 
(vyhláška o předávání údajů pro účely tísňových volání). S ohledem na rozsah změn byla 
zvolena varianta vydání nové vyhlášky. 

K § 13 

Nabytí účinnosti se navrhuje dnem 1. října 2017. 

K Příloze 

V příloze se stanoví struktura a pořadí údajů pro lokalizaci ve veřejné pevné komunikační síti, 
které podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu předává podnikateli 
zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště 
pro příjem volání na čísla tísňového volání. 
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