
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
A. Obecná část 
 
1. Název 

Zákon, 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. 
 
2. Zhodnocení platného právního stavu  

Nezbytnost nové právní úpravy vyplývá zejména ze skutečnosti, že po přijetí 
protispotřebitelské novely zákona o elektronických komunikacích v roce 2014 došlo 
k výrazné disbalanci práv v neprospěch spotřebitelů, čímž došlo na straně operátorů 
k opačnému efektu, tedy k výraznému posílení práv operátorů.  

Spotřebitel se tak stal „rukojmím“ operátorů za situace, kdy tito jednostranně mění smluvní 
podmínky, mnohdy v neprospěch spotřebitelů. Operátoři tak nerespektují závazky, které 
učinili v době předchozí, zpravidla při uzavírání smluvních vztahů a občané (spotřebitelé) 
nemají možnost zhodnotit tyto změny. 

Telekomunikační právo se tak stalo pro běžné (průměrné) spotřebitele nesrozumitelným, 
nevýhodným a značně složitým. Český telekomunikační úřad sice tato jednání postihuje, 
nicméně je zřejmé, že současný stav vede ke vzniku zjevné nerovnováhy v postavení 
smluvních stran a k jednostrannému zneužívání podřízeného postavení zákazníka ve 
smluvním vztahu s operátorem, což je ve zřejmém rozporu s obecnými právními principy 
vyjádřenými v novém občanském zákoníku, který klade mimořádný důraz na ochranu slabší 
smluvní strany.  
 
3. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  

Navrhovaná změna zákona o elektronických komunikacích nechce vytvářet prostředí, kdy by 
možnost rychlé změny operátora a přenesení čísla měla být prostředkem pro neplnění závazků 
účastníků vůči poskytovatelům služeb.  

Návrh zákona respektuje oprávněné zájmy operátorů na řádné vypořádání všech případných 
závazků vyplývajících z uzavřených účastnických smluv. Nicméně takové vypořádání by 
mělo být provedeno rychle a nemělo by být důvodem pro uplatnění celé výpovědní doby 
v situaci, kdy je z faktu podané žádosti o přenesení čísla zcela jasné, že zákazník již nadále 
nemá zájem využívat služby svého původního operátora. 
 
4. Soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.  
 
5. Slučitelnost navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, s předpisy Evropské unie a judikaturou soudních orgánů Evropské 
unie  
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Návrh zákona je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
jakož i s obecně uznávanými a dodržovanými zásadami mezinárodního práva.  
 
6. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí  

Navržená právní úprava nemá vliv na veřejné rozpočty a nemá ani dopady na životní prostředí. 
Navrhovaná úprava má pozitivní dopad na podnikatelské prostřední, protože přináší právní jistotu 
zejména při jednostranných změnách smluv v elektronických komunikacích. Návrh má také 
pozitivní dopad na práva spotřebitelů. 
 
7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů  

Úprava nemá dopady ve vztazích k ochraně soukromí či osobních údajů a žádným způsobem 
nemění dosavadní praxi v oblasti ochrany soukromí či osobních údajů. 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava respektuje protikorupční legislativu. 
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B. Zvláštní část 
 
K  jednotlivým ustanovením v čl. I  
 
K bodu 1 (§ 63 odst. 1 písm. r)) 
Návrh reflektuje úpravu § 1752 nového občanského zákoníku, který podmiňuje možnost 
jednostranných změn zpřesnění jejich rozsahu. 
 
K bodu 2 (§ 63 odstavec 6) 
V důsledku protispotřebitelské novely zákona v roce 2014 jsme stále častěji svědky situace, 
že operátoři jednostranně mění smluvní podmínky, tedy necítí se být vázáni závazky, které 
dali občanům při uzavírání smlouvy a ani se neobtěžují je o těchto změnách informovat. 
Výklad co je ve prospěch zákazníků tak zůstává v rukou marketingových oddělení těch 
samých operátorů, kteří například zavádí automatické dokupování dat, což má přímý dopad 
na peněženky zákazníků a ani jim tyto změny řádně nekomunikují. Návrh zákona směřuje 
k tomu, aby v případě změny vyjmenovaných podstatných náležitostí smlouvy nebo v případě 
změn, které nejsou zjevně ve prospěch zákazníka, měl účastník právo na odstoupení od 
smlouvy bez sankcí. V případě sporu bude na operátorovi, aby dokázal, že změna 
představovala zjevné a prokazatelné zlepšení postavení jeho zákazníka.  
 
K bodu 3 (§ 63 odst. 12)  
Na základě hodnocení situace na trhu a změn v postupech operátorů a s ohledem na poznatky 
z podnětu účastníků bylo jako významný problém identifikováno uplatňování maximální 
výpovědní doby v případě zájmu zákazníka o přenesení svého telefonního čísla. Trvání na 
uplynutí celé výpovědní doby jako podmínky pro uvolnění čísla ze strany opouštěného 
operátora fakticky prodlužuje délku doby přenesení čísla nad stanovené 4 pracovní dny podle 
opatření obecné povahy, které vydal Český telekomunikační úřad.  

Tento zejména nechtěný a protikonkurenční stav, ke kterému nově přistoupili postupně 
mobilní operátoři, bohužel není řešitelný současnými kompetencemi Českého 
telekomunikačního úřadu. Striktní dodržování výpovědní doby ze strany poskytovatelů služeb 
je změnou proti předešlému stavu, kdy v případě přenesení čísla nebylo uplynutí výpovědní 
doby požadováno. Tato změna je vnímána účastníky služby jako zhoršení stavu v jejich 
neprospěch a jako obstrukční praktika ze strany poskytovatelů služeb.  

Navrhovanou úpravou by mělo být přímo v zákoně stanoveny okamžik ukončení smlouvy 
v návaznosti na průběh procesu přenesení čísla, nikoliv, jak je tomu nyní, kdy průběh procesu 
přenesení se odvíjí od vůle opouštěného operátora, resp. od jím nastavených smluvních 
podmínek.  
 
K bodům 4 a 5 (§ 118 odst. 14 písm. m) a v))  
V souvislosti s navrženou změnou § 63 odst. 6 a 12 se úprava promítá i do ustanovení 
upravujícího správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob.  
 
K čl. II -  účinnost  
 
Účinnost zákona je navrhovaná s přihlédnutím na délku trvání legislativního procesu. 
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