
V. 

PLATNÉ ZNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

§ 27  

 (1) K úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů vzniklých držitelům oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany při využívání rádiových kmitočtů 
pro vojenské účely v důsledku změn ve využívání rádiového spektra z důvodů uvedených v § 
19 odst. 1 písm. a) až c) a podle § 20 odst. 3 Úřad zřídí radiokomunikační účet, který 
spravuje. Prostředky radiokomunikačního účtu lze použít také k úhradě nákladů vzniklých 
držitelům oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvu obrany při využívání 
rádiových kmitočtů pro vojenské účely v důsledku odstranění vzniklé technické 
nekompatibility, která není důsledkem nedodržení podmínek stanovených v oprávnění k 
využívání rádiových kmitočtů, ve všeobecném oprávnění nebo v plánu využití rádiového 
spektra. 

 (2) Prostředky radiokomunikačního účtu lze použít také k úhradě výdajů Úřadu v 
souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona spojených se zajišťováním 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 techniky nezbytné pro výkon správy rádiového spektra. 

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

 (4) Radiokomunikačním účtem se rozumí účet, který není součástí státního rozpočtu. 
Prostředky na účtu jsou vedeny u banky a lze je použít pouze pro účely podle tohoto zákona. 
Zůstatek na účtu se na konci kalendářního roku převádí do roku následujícího. Úroky jsou 
příjmem státního rozpočtu, úhrady za bankovní služby spojené s vedením účtu jsou výdajem 
státního rozpočtu. Příjmy radiokomunikačního účtu tvoří část poplatků za využívané kmitočty 
ve výši stanovené vládou. 

 (5) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo Ministerstvo obrany, který 
požaduje úhradu efektivně a účelně vynaložených nákladů z důvodů uvedených v odstavci 1, 
předloží Úřadu kvantifikaci těchto nákladů doloženou účetní evidencí. Úřad posoudí 
předloženou kvantifikaci na základě účetní evidence, technické dokumentace a dalších 
prvotních dokladů. Na základě výsledku svého posouzení Úřad navrženou výši efektivně a 
účelně vynaložených nákladů potvrdí nebo stanoví výši efektivně a účelně vynaložených 
nákladů jinou. Je-li ve vztahu k úhradě efektivně a účelně vynaložených nákladů podle 
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odstavce 1 vedeno řízení před Komisí ve věci veřejné podpory, jedná se o řízení 
o předběžné otázce podle správního řádu. 

 (6) Náklady podle odstavce 1 se rozumí 

a) náklady na technické úpravy zařízení v případě změny přiděleného rádiového kmitočtu 
nebo změny jeho technických parametrů, 

b) zůstatková cena zařízení používaného pro dosavadní způsob využívání rádiových kmitočtů 
a vyřazeného v důsledku změn ve využívání rádiových kmitočtů, 

c) náklady na demontáž a vyřazení zařízení pro dosavadní způsob využívání rádiových 
kmitočtů z provozu, 

d) náklady na montáž a uvedení do provozu zařízení nahrazujícího vyřazené zařízení a 

e) náklady na zajištění služby elektronických komunikací poskytované prostřednictvím 
dosavadních rádiových kmitočtů jiným způsobem, a to po dobu nezbytně nutnou pro zajištění 
potřebných technických opatření pro provedení změny ve využívání rádiových kmitočtů. 

 (7) Výkaz o hospodaření s prostředky radiokomunikačního účtu za příslušný 
kalendářní rok je Úřad povinen uveřejnit. Tento výkaz tvoří součást výroční zprávy o činnosti 
Úřadu podle § 110. 

 (8) Vláda stanoví nařízením způsob a výši tvorby prostředků radiokomunikačního účtu 
z části poplatků za právo využívat kmitočty a způsob jejich čerpání v souladu s ustanovením § 
133. 

§ 54 

 (1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a 
poskytovatel univerzální služby je povinen 

a) uveřejnit ceny služeb a jejich změny, včetně určených podmínek, podle zvláštního právního 
předpisu24) před nabytím platnosti těchto cen, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, 

b) předkládat v elektronické formě platné ceny služeb a jejich změny, včetně určených 
podmínek bezodkladně na vyžádání Úřadu. 

 (2) Úřad uveřejňuje srovnávací přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách 
poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací jednotlivých podnikatelů, a 
to ve formě, která umožňuje koncovým uživatelům tyto údaje jednoduchým způsobem 
vzájemně porovnat. 

(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a 
poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat; 
zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny 
podle odstavce 1. 
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§ 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, 

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, 
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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 v případě požadavku účastníka na přenesení telefonního 
čísla musí dojít k zániku smlouvy nejpozději 10 dnů poté, kdy bylo ze strany účastníka 
učiněno právní jednání k ukončení poskytování veřejně dostupné služby; to platí i v 
případě, že byl požadavek na přenesení telefonního čísla učiněn po takovém právním 
jednání a doba zbývající do zániku smlouvy je delší než 10 dnů, 

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., 

r) ujednání o rozsahu možných jednostranných změn i způsobu jejich oznámení 
účastníkovi, včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy. 
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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. Pokud se jedná o 
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změnu náležitostí smlouvy uvedených v odst. 1 písm. c) až p) a r) je podnikatel povinen 
prokazatelně informovat účastníka způsobem sjednaným ve smlouvě rovněž o jeho 
právu ukončit smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové 
podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je podnikatel povinen poskytnout 
účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování. Právo ukončit 
smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny 
právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle odstavce 5. 

 (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. 
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  (2) Rušením provozu se rozumí elektromagnetické rušení, které zhoršuje, znemožňuje 
nebo opakovaně přerušuje provoz elektronického komunikačního zařízení, sítě elektronických 
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. (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 předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo 
služby elektronických komunikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění 
rušení, a to na náklady provozovatele rušícího zařízení. V případě, že rušení vzniká 
pouze vlivem nedostatečné odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele 
rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. 
Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup pravidelně aktualizované 
informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, o jím 
řešených případech rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro 
uplatnění požadavku na 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. 
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  (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 
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. 

§ 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 oprávnění 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, 
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e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1, 

f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s tímto 
oprávněním, 

g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 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 komunikací 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 některou z podmínek opatření obecné povahy 
vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62 odst. 3, § 70 
odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6, § 86 odst. 3, 

m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu 
skutečností, na základě 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 požadavky, 

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

q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného 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 činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje 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 podle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že 

a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním, 

b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic 
bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění, 
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c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto 
oprávnění uděleno, 

d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje Úřad o pronájmu 
tohoto oprávnění 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 způsobilosti. 

 (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 skutečností, na základě kterých mu bylo toto 
oprávnění uděleno, nebo 

b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14. 

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož 
provozem vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení 
nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení 
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních 
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 radiokomunikačních 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 stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo o jejich 
odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo 

b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané 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 číselné 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 stanoveným účelem nebo nezabezpečuje 
zachování jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2, 

e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle § 80 odst. 3, 
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f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého podnikatele o odmítnutí nebo neuvede 
jeho důvody nebo tyto informace nezašle Úřadu, nebo 

g) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu 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 využívání čísel na základě tohoto oprávnění podle § 36 odst. 8. 

 (8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským 
harmonizovaným 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 harmonizovaná 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 podle § 66 odst. 1, 

h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67, 

i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b), 

j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné 
mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3, 

k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92, 

l) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely 
informační služby podle § 41 odst. 3, nebo 

m) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního 
číslovacího prostoru 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 
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b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k operátorským 
službám a nejméně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2. 

 (10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly 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 výkonnostních 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 podle § 86 odst. 1, 

f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4, 

g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence 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 podle § 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 uživatelů 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 komunikační 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 přístup k veřejně dostupné telefonní službě 
podle § 43 odst. 1. 
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 (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 podle § 86 odst. 1, 

d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění míry návratnosti investic 
nebo nejsou v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů podle § 86, ačkoliv má 
povinnost nákladové orientace cen, 

e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84 odst. 2, 

f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení 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 přístup 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 podnikatele 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 evidence 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 správního deliktu tím, že 

a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany 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, 
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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 zvláštního režimu pro volání mezi příhraničními 
oblastmi 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 poskytování 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 důsledky neplacení telefonních účtů podle § 
65 odst. 1, 

m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v rozporu s 
§ 65 odst. 2 nebo 3, 

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve 
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65) 

1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací, 

2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek, 

3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu, 

4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo 

5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb, nebo 

o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený prodej 
regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii66) 

1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než stanoveným 
způsobem, nebo 

2. neposkytuje informace uživatelům. 

 (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, 
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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 podmínky podle § 74 odst. 6, 

f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní 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 účastníků, včetně svých účastníků, podle § 33 odst. 3 
písm. a), 

i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého byla 
uskutečňována 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 koncového zařízení k rozhraní podle § 73 odst. 6, 
nebo 

m) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní roamingový přístup 
za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o roamingu ve 
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)., 

n) bezodkladně nezpřístupní u všech volání na čísla tísňového volání subjektu, který 
provozuje pracoviště pro příjem těchto volání, lokalizační a jiné údaje, které umožňují 
identifikaci volajícího. 

 (14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických 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 
telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 odst. 1, 

c) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je oprávněnému 
orgánu, po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí, aby nebyl uchováván 
obsah zpráv anebo takto uchovávaný dále předáván, 
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d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů podle § 
97 odst. 6, 

e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8, 

f) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11, 

g) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4, 

h) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, podle § 98 
odst. 1, 

i) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě a 
interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4, 

j) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném 
odvětví v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede oddělenou 
evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně neoddělí činnosti 
podle § 86 odst. 8 písm. b), 

k) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením 
některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4, 

l) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal, 

m) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby možnost ponechat si své 
telefonní číslo podle § 34 odst. 1, 

n) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením obecné 
povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, po kterou není 
účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle poskytována veřejně 
dostupná služba elektronických komunikací, 

o) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou 
uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2, 

p) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem podle § 
35 odst. 3, 

q) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4, 

r) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro koncové 
uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2, 

s) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3, 

t) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4, 

u) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu zveřejněného návrhu 
smlouvy podle § 63 odst. 5, 

v) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho právu bez 
sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6, 
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w) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7, 

x) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím 
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních přijatých s 
cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele uloženou Úřadem podle 
§ 71 odst. 1, 

y) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů porušením 
některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5, 

z) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9, 

aa) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 odst. 6, 

ab) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace podle § 63 odst. 1 
nebo jsou uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením, 

ac) neposkytne spotřebiteli informace podle § 63 odst. 9 nebo 10, 

ad) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s § 63 odst. 11, 
nebo 

ae) v rozporu s § 89 odst. 4 neposkytne údaje, nebo je poskytne opožděně. 

 (15) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací se dále dopustí správního deliktu tím, že nesplní 
některou z povinností při zabezpečení ochrany údajů podle § 88a odst. 1 nebo 2. 

 (16) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání služby v souladu s § 83 
odst. 5, 

b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2, 

c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4, 

d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence 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. 

 (17) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání se 
dopustí správního deliktu tím, že 

a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2, 

b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo 
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c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných smluvních podmínek 
podle § 72b odst. 1. 

 (18) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální 
rozhlasové a televizní vysílání se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce podle § 83 odst. 9 
písm. b), 

b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst. 9 písm. a), nebo 

c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c). 

 (19) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální 
televizní vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního 
vysílání v této síti se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě 
datového toku podle § 72c. 

 (20) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního 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. 

 (21) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 
originaci národních 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 lokalizaci, popřípadě identifikaci 
volajícího podle § 33 odst. 2, nebo 

b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33 
odst. 5§ 33 odst. 6. 

 (22) Držitel přídělu rádiových kmitočtů se dopustí správního deliktu tím, že 
nesplní některou z podmínek, převzatých závazků nebo povinností uvedených podle § 22 
odst. 2 v rozhodnutí o přídělu. 

 (2223) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do 

a) 2 000 000 Kč5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 
2 písm. f), odstavce 3 písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. ad), 

b) 10 000 000 Kč15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku 
dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je 
vyšší, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 
písm. a), odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až o), 
odstavce 13 písm. i) až m)i) až n), odstavce 14 písm. k) až ad) nebo odstavce 15, 

c) 20 000 000 Kč50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku 
dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je 
vyšší, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b), odstavce 
4, odstavce 6 písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 9, odstavce 10 
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písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13 písm. a) až h), odstavce 14 
písm. a) až j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20 nebo 21, 21 nebo 22. 

§ 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 spáchán opakovaně. 
Správní delikt je spáchán opakovaně, 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 okolnostem, za nichž byl 
spáchán. 

 (5) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt 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. 

 (6) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila. 

 (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. 

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).a) provozuje zemské celoplošné digitální 
vysílání alespoň 4 televizních programů, multimediálního obsahu a doplňkových služeb 
prostřednictvím sítě zemských vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových 
kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním orgánem, který vykonává správu 
kmitočtového spektra podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen „multiplex veřejné 
služby“), 

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 
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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"), 

cb) 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, 

dc) zřizuje síť vlastních zpravodajů, 

ed) 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, 

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

gf) podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty, 

hg) vysílá díla domácí a zahraniční tvorby, 

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

ji) poskytuje teletextové služby, 

kj) 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, 

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

ml) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, 

nm) 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJLL4NKT)



21 
 

  (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) 

§ 3a 

 (1) V multiplexu veřejné služby musí být alespoň 80 % souhrnného datového toku 
vyhrazeno šíření televizních a rozhlasových programů. Zbývající část souhrnného datového 
toku multiplexu veřejné služby lze využít k šíření doplňkových služeb. 

 (2) Česká televize je povinna umístit v multiplexu veřejné služby vysílání programů 
Českého rozhlasu v rozsahu, jímž Český rozhlas naplňuje veřejnou službu v oblasti zemského 
digitálního rozhlasového vysílání podle zvláštního právního předpisu.1d) Náklady spojené s 
provozováním multiplexu veřejné služby Česká televize účtuje Českému rozhlasu, popřípadě 
poskytovatelům doplňkových služeb, podle výše jejich podílu na souhrnném datovém toku 
multiplexu veřejné služby. 

 (3) Televizní programy, pořady a jejich části šířené prostřednictvím multiplexu veřejné 
služby může Česká televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a sítí elektronických 
komunikacíjiných sítí a služeb elektronických komunikací. 

 (4) Česká televize nesmí umísťovat obchodní sdělení na své internetové stránky, 
pokud nejsou součástí audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. 
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