
 
 

ZÁKON 
 

ze dne                     2016, 
 

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

pozdějších předpisů 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

Čl. I 
 

 
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona 
č. 361/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona 
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 94/2011 Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 420/2011 
Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona 
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., 
zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 234/2014 
Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 
318/2015 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto: 
 
 
1. V § 63 odst. 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), 
které zní: 
„r) ujednání o rozsahu možných jednostranných změn i způsobu jejich oznámení účastníkovi, 
včetně oznámení možnosti odstoupení od smlouvy.“.  
 
2. V § 63 odstavec 6 zní: 

„(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 o této 
změně účastníka a Úřad. Pokud se jedná o změnu podstatných náležitostí smlouvy uvedených 
v odstavci 1 písm. c) až p), nebo změny jiných ustanovení, které nevedou ke zjevnému 
zlepšení postavení účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka 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.“. 
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3. V § 63 se doplňuje odstavec 12, který zní: 
„(12) Je-li účastníkem požadováno přenesení telefonního čísla podle § 34, smluvní 

ujednání stanovující výpovědní dobu podle odstavce 1 písm. g), jakož i jiné ujednání o době 
trvání smlouvy, se nepoužijí; telefonní číslo musí být přeneseno ve lhůtě stanovené opatřením 
obecné povahy vydaného Úřadem, která počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém 
účastník podal poskytovateli výpověď smlouvy.“. 
 
4. V § 118 odst. 14 písm. m) se slova „veřejně dostupné telefonní služby“ nahrazují slovy 

„veřejně dostupné služby elektronických komunikací“.  
 
5. V § 118 odst. 14 písm. v) se za slovo „nevyrozumí“ vkládají slova „Úřad nebo“ a za 

slova „smlouvy nebo“ se vkládají slova „nevyrozumí účastníka“. 
 
 

Čl. II 
 

Účinnost 
 
 
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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