
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

§ 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 veřejné komunikační síti musí být srozumitelným, úplným a snadno 
přístupným způsobem uvedeno vždy 

a) u podnikatele poskytujícího služby nebo zajišťujícího přístup k síti jméno, popřípadě 
jména, příjmení, bydliště a identifikační číslo nebo obchodní firma, jde-li o fyzickou 
podnikající osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo (místo podnikání) a identifikační 
číslo, popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a identifikační 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 
složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě 
jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat 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 omezujících přístup ke službám a aplikacím nebo 
možnosti jejich využívání, 

3. minimální nabízená a minimální zaručená úroveň kvality poskytované služby a zejména 
lhůta pro zahájení jejího poskytování, popřípadě datum zahájení, 

4. informace o postupech zavedených s cílem měřit a řídit provoz v síti elektronických 
komunikací, které se využívají k zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení, a 
o tom, jaký vliv mohou mít tyto postupy na kvalitu poskytované služby, 
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5. informace o omezeních týkajících se užívání koncových zařízení, 

6. informace o právech účastníka vyplývajících z § 95, 

d) nabídka druhů servisních služeb a služeb zákaznické 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 vyúčtování, 

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 kvality služby stanovené ve smlouvě nebo v případě přerušení poskytování služby 
nebo připojení, 

l) informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu smlouvy, 

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 ohrožení nebo zranitelnosti, 

o) výše ceny za přenesení telefonního čísla a popřípadě dalších identifikátorů účastníka a 
podmínky přenesení, přičemž výpovědní doba účastnické smlouvy v případě přenesení 
telefonního čísla nesmí skončit později než 10 dnů ode dne, kdy podnikateli, se kterým 
byla uzavřena účastnická smlouva, na základě které účastník využívá telefonní číslo, o 
jehož přenesení žádá, byla doručena platná objednávka na přenesení telefonního čísla, 

p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať 
již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran, informace o výši úhrady, která nesmí být v 
případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů 
zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního 
sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše 
úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo účastníkovi 
poskytnuto za zvýhodněných podmínek, 

q) rozhodnutí účastníka o uvedení jeho osobních, nebo identifikačních údajů v účastnickém 
seznamu v souladu s § 41 odst. 3. 
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 (2) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo 
zajišťující veřejnou komunikační síť uveřejní v každé své provozovně návrh smlouvy podle 
odstavce 1 a současně ji zpřístupní způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 (3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo 
zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen zpřístupnit informace o svých službách. Úřad 
může prováděcím právním předpisem stanovit způsob a rozsah povinnosti informovat 

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

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

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

d) o všech postupech zavedených poskytovatelem k měření a řízení provozu, aby se zabránilo 
naplnění 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 podrobnostech 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 tohoto zákona nebo zvláštního právního 
předpisu. 

 (5) Úřad může podnikateli poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti uložit rozhodnutím, 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 tomuto 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 připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím 
účinnosti změny smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka 
o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení 
účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje 
ustanovení o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je 
smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti změny, a to 
bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAG7K29YB)



4 
 

povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. 
Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na 
základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5. 

 (7) V případě, že podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací nebo zajišťující 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 elektronických komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné 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 elektronických komunikací, 
jsou neplatná. 

  (9) Uzavírá-li se, nebo mění smlouva o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti za použití prostředku 
komunikace na dálku, je podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací nebo zajištující připojení k veřejné komunikační sítí povinen bezodkladně po 
uzavření smlouvy nebo její změny poskytnout spotřebiteli informace podle odstavce 1 
písemně, a to v elektronické nebo listinné formě. Lhůta pro odstoupení spotřebitele od 
smlouvy nebo její změny uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání62) nebo při použití 
prostředků komunikace na dálku63) začíná běžet dnem následujícím po dni předání těchto 
informací. 

  (10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo 
zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si 
zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím 
účinnosti smlouvy obsahující ujednání o automatickém prodloužení smlouvy, o možnosti a 
způsobu, jak ukončit smlouvu. 

  (11) Smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo 
připojení k veřejné komunikační síti uzavřenou se spotřebitelem na dobu určitou je možné 
vypovědět za podmínek uplatňovaných podnikatelem poskytujícím veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací nebo zajištujícím připojení k veřejné komunikační síti podle 
odstavce 1 písm. g) a h) pro smlouvy na dobu neurčitou a v souladu s odstavcem 1 písm. p). 

§ 100 

Povinnosti provozovatelů 

 (1) Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen "zařízení"), jejichž 
provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby vysokofrekvenční 
energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení 
a sítí, popřípadě rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. 

  (2) Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje 
nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických 
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komunikací, popřípadě poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb. 

  (3) Dojde-li k rušení provozu elektronického komunikačního zařízení nebo sítě, 
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních 
služeb, je provozovatel zařízení rušícího provoz povinen učinit vhodná ochranná opatření. 
Neprovede-li provozovatel rušícího zařízení ochranná opatření sám, provede je provozovatel 
rušeného elektronického komunikačního zařízení nebo sítě na náklady provozovatele rušícího 
zařízení. 

  (4) Vzniklo-li rušení provozu nedodržením podmínek stanovených pro provoz 
zařízení, nese náklady na ochranná opatření provozovatel tohoto zařízení, jinak nese náklady 
provozovatel zařízení později uvedeného do provozu nebo změněného. Pokud rušené zařízení 
neodpovídá požadavkům na odolnost, 40) ponese náklady na ochranná opatření provozovatel 
tohoto zařízení. Jinak nese tyto náklady provozovatel zařízení později zřízeného nebo 
změněného. 

  (5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném 
území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle 
zvláštního právního předpisu,11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad 
oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou 
radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení. V případě, že rušení vzniká pouze 
vlivem nedostatečné odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného 
přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. 

  (6) Úřad zjišťuje zdroje rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, 
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních 
služeb. V případě zjištění zdroje rušení postupuje Úřad obdobně podle § 114. V 
odůvodněných případech Úřad vydá předběžné opatření k okamžitému odstavení zdroje 
rušení bez předchozí výzvy. 

  (7) V případě, že provozovatel zařízení rušícího provoz neodstraní zdroj rušení 
provozu ve lhůtě stanovené mu Úřadem ve výzvě nebo v předběžném opatření, Úřad 
rozhodne o odstranění zdroje rušení. Úřad může provést odstranění zdroje rušení nebo jiná 
vhodná opatření sám, není-li provozovatel rušícího zařízení znám nebo je prokazatelně 
nedosažitelný nebo nečinný. Náklady na odstranění zdroje rušení nese jeho provozovatel; 
není-li znám, nese náklady Úřad. 

  (8) Úřad zjišťuje přednostně rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a 
sítí Ministerstva obrany a ozbrojených sil České republiky, Ministerstva vnitra, Bezpečnostní 
informační služby, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 
Hasičského záchranného sboru České republiky, poskytovatelů zdravotnické záchranné 
služby, Celní správy České republiky a Vězeňské služby a justiční stráže České republiky. 

  (9) Za rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování 
služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb se považuje 
i rušení způsobené elektromagnetickým stíněním nebo odrazy elektromagnetických vln 
stavbami nebo činnostmi souvisejícími s prováděním stavby. To neplatí v případě, že stavba 
nebo činnost související s prováděním stavby byla zahájena dříve než provoz elektronického 
komunikačního zařízení nebo sítě. Změna stavby nebo provozu elektronického 
komunikačního zařízení nebo sítě se v příslušné části považuje za novou stavbu nebo nové 
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zahájení provozu elektronického komunikačního zařízení nebo sítě. Provozovatel 
elektronických komunikačních zařízení a sítí, podnikatel poskytující službu elektronických 
komunikací nebo provozovatel radiokomunikačních služeb, jehož provoz je rušen, je povinen 
vyzvat vlastníka nebo stavebníka dotčené stavby k uzavření dohody o vhodných opatřeních k 
odstranění tohoto rušení. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o způsobu odstranění rušení na návrh 
jedné ze stran a po projednání s Úřadem příslušný stavební úřad podle zvláštního právního 
předpisu.41) Není-li toto rozhodnutí vzhledem k povaze věci v působnosti příslušného 
stavebního úřadu, rozhodne o způsobu odstranění rušení Úřad. Náklady na odstranění rušení 
stavbami nese vlastník dotčené stavby, náklady na odstranění rušení činnostmi souvisejícími s 
prováděním stavby nese stavebník. 

  (10) Spory o výši efektivně a účelně vynaložených nákladů na ochranná opatření k 
odstranění rušení rozhodne soud. 

  (11) Úřad je povinen při výkonu rozhodnutí o odstranění zdroje rušení podle odstavce 
7 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. 

  (12) Osoby pověřené Úřadem k výkonu rozhodnutí o odstranění zdroje rušení podle 
odstavce 7 jsou za účelem výkonu tohoto rozhodnutí oprávněny v nezbytném rozsahu 
vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti, na nichž jsou zdroje rušení umístěny. 

(13) Úřad zajistí prostřednictvím účinných opatření ochranu výhradního využití 
rádiového spektra v pásmu 470-694 MHz pro neplacené zemské digitální televizní 
vysílání proti rušení. Za tím účelem zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup 
pravidelně aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního 
televizního vysílání a o způsobech odstraňování rušení, a to včetně úhrady nákladů na 
odstranění rušení provozovatelem rušícího zařízení. 

 

Změna zákona o České televizi 

§ 3 

 (1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, 
že 

a) provozuje analogové televizní vysílání dvou televizních programů prostřednictvím 
zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických prostředků tak, aby v 
součtu území pokrytého signálem zemského analogového nebo zemského digitálního 
televizního vysílání a území pokrytého signály souběžného zemského analogového a 
zemského digitálního televizního vysílání byla pro obyvatele České republiky zajištěna 
možnost příjmu těchto televizních programů v rozsahu podle odstavce 3, a to za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem1a). 

b) provozuje zemské digitální televizní vysílání televizních programů uvedených v písmenu a) 
a dalších alespoň dvou televizních programů zahrnutých v souhrnném datovém toku složeném 
z dílčích datových toků náležejících televizním a rozhlasovým programům, multimediálnímu 
obsahu a doplňkovým službám veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, 
upravených pro společné šíření prostřednictvím zemské sítě vysílacích rádiových zařízení s 
plánovaným pokrytím alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 
vyplývajících z posledního sčítání lidu1a) (dále jen "multiplex veřejné služby"), 
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c) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem 
souhrnný datový tok a odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích 
rádiových zařízení, 

d) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 

e) v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání 
prostřednictvím televizních studií České televize (dále jen "televizní studia") pro území jejich 
působnosti. Regionální vysílání každého televizního studia musí vyváženě obsahovat 
příspěvky z celého území jeho působnosti, 

f) vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního 
kulturního bohatství, 

g) podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty, 

h) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 

i) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, 
včetně aktuálního zpravodajství, 

j) poskytuje teletextové služby, 

k) opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % 
vysílaných pořadů vyrábí v českém znakovém jazyce nebo opatřuje simultánním tlumočením 
do českého znakového jazyka pro osoby se sluchovým postižením a dále alespoň 10 % 
vysílaných pořadů zpřístupňuje pro osoby se zrakovým postižením, 

l) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb, 

m) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, 

n) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových 
stránek a aplikací České televize. 

  (2) Státní orgán, který vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního 
právního předpisu,1c) vyhradí v součinnosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání pro 
Českou televizi rádiové kmitočty umožňující provozování vysílání v rozsahu stanoveném v 
odstavci 1 písm. a) a b). Pro účely multiplexu veřejné služby se práva k vyhrazeným 
rádiovým kmitočtům udělují na žádost České televizi přídělem bez předchozího výběrového 
řízení podle zákona o elektronických komunikacích. Pokud Česká televize do 90 dnů ode dne, 
kdy byly rádiové kmitočty vyhrazeny podle věty první, o příděl nepožádá, státní orgán, který 
vykonává správu kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu, postupuje při 
udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona o elektronických 
komunikacích. 

  (3) Celoplošným televizním vysíláním se pro účely tohoto zákona rozumí vysílání, v 
jehož rámci může určitý televizní program a s tímto programem související povinné 
doplňkové služby přijímat alespoň 95 % obyvatel České republiky počítaných podle údajů 
vyplývajících z posledního sčítání lidu.1b) 
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(4) Česká televize provozuje multiplex veřejné služby po dobu přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, 
aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, 
při vypnutí zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v rámci jedné 
oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského digitálního televizního 
vysílání ve standardu DVB-T2 v dané oblasti. Pro účely multiplexu veřejné služby 
v rámci souběhu po dobu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze 
standardu DVB-T na standard DVB-T2 se na žádost České televizi udělují individuální 
oprávnění podle zákona o elektronických komunikacích. Úhrada nákladů této 
přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené pro Českou televizi je prováděna ve prospěch a na 
základě podkladů Českou televizí zvoleného operátora přechodové sítě. 
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