
Pozměňovací a jiné návrhy  

k vládnímu návrhu zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních 

sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů 

(tisk 936) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 351 ze 46. 

schůze konané dne 25. ledna 2017 (tisk 936/3) 

 

 

1. V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se vkládá nový novelizační 

bod 1, který zní: 

„1. V § 7 odst. 2 se za slova „veřejně dostupné služby elektronických komunikací“ vkládají 

slova „ , zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o 

opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací“.“. 

Dosavadní novelizační body 1 až 13 se dále označují jako novelizační body 2 až 14. 

 

 

2. V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se za novelizační bod 3 

vkládá nový novelizační bod 4, který zní:  

„4. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní: 

„§16b 

(1) Úřad je oprávněn změnit všechna individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

příděly rádiových kmitočtů a všeobecná oprávnění, která budou v rozporu s Plánem využití 

rádiového spektra v části upravující omezení technologické neutrality a neutrality vůči 

službám podle § 16a. 

(2) Úřad je povinen na žádost dotčeného držitele přídělu rádiových kmitočtů nebo 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů odstranit omezení technologické 

neutrality a neutrality vůči službám v tomto přídělu rádiových kmitočtů nebo individuálním 

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů tak, aby jejich podmínky byly v souladu s Plánem 

využití rádiového spektra.“.“. 

Dosavadní novelizační body 4 až 13 se dále označují jako novelizační body 5 až 14. 

 

 

3. V části první v § 17 se za odstavec 5 doplňují odstavce 6 až 9, které včetně poznámky 

pod čarou č. 7 znějí: 

„(6) V případě rozhodování sporů podle tohoto zákona týkajících se oblasti přepravy, přenosu 

nebo distribuce plynu nebo elektrické energie a rozvodu tepelné energie si Úřad vyžádá 

závazné stanovisko7) od Energetického regulačního úřadu. 

(7) Energetický regulační úřad v závazném stanovisku uvede, zda souhlasí nebo nesouhlasí s 

uzavřením smlouvy, která je předmětem sporu, podmínkami požadovaného přístupu nebo 

koordinace stavebních prací a cenou za přístup k fyzické infrastruktuře nebo rozdělením 
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nákladů při koordinaci stavebních prací. Energetický regulační úřad své závazné stanovisko 

řádně odůvodní. 

(8) Energetický regulační úřad při zpracování závazného stanoviska bere v úvahu zákonné 

povinnosti provozovatele dotčené fyzické infrastruktury a svůj regulatorní přístup k této 

fyzické infrastruktuře. 

(9) Energetický regulační úřad vydá závazné stanovisko k předmětu sporného řízení do 30 

dnů ode dne doručení žádosti Úřadu o toto závazné stanovisko. Součástí žádosti jsou veškeré 

podklady, které má Úřad k dispozici ke sporu, ke kterému požaduje závazné stanovisko. Ode 

dne doručení žádosti o závazné stanovisko do jeho doručení Úřadu lhůty podle odstavce 5 

neběží. 

_______________ 

7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“. 

 

 

4. V části první v § 2 písm. c) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: 

„2. provozovatel neveřejné sítě elektronických komunikací financované z veřejných 

prostředků,“. 

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6. 

 

 

5. V části první v § 2 písm. c) v bodě 6 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 

 

6. V části první v § 2 písm. d) se slova „a povinný orgán“ zrušují. 

 

7. V části první v § 2 písm. h) se slova „na kterou“ nahrazují slovem „která“. 

 

8. V části první v § 17 se za odstavec 5 doplňují odstavce 6 až 9, které včetně poznámky 

pod čarou č. 7 znějí: 

„(6) V případě rozhodování sporů podle tohoto zákona týkajících se oblasti přepravy, přenosu 

nebo distribuce plynu nebo elektrické energie a rozvodu tepelné energie si Úřad vyžádá 

závazné stanovisko7) od Energetického regulačního úřadu. 

(7) Energetický regulační úřad v závazném stanovisku uvede, zda souhlasí nebo nesouhlasí s 

uzavřením smlouvy, která je předmětem sporu, podmínkami požadovaného přístupu nebo 

koordinace stavebních prací a cenou za přístup k fyzické infrastruktuře nebo rozdělením 

nákladů při koordinaci stavebních prací. Energetický regulační úřad své závazné stanovisko 

řádně odůvodní. 

(8) Energetický regulační úřad při zpracování závazného stanoviska bere v úvahu zákonné 

povinnosti provozovatele dotčené fyzické infrastruktury a svůj regulatorní přístup k této 

fyzické infrastruktuře. 

(9) Energetický regulační úřad vydá závazné stanovisko k předmětu sporného řízení do 30 

dnů ode dne doručení žádosti Úřadu o toto závazné stanovisko. Součástí žádosti jsou veškeré 

podklady, které má Úřad k dispozici ke sporu, ke kterému požaduje závazné stanovisko. Ode 

dne doručení žádosti o závazné stanovisko do jeho doručení Úřadu lhůty podle odstavce 5 

neběží. 

_______________ 

7) § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.“. 
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9. V části druhé se za dosavadní bod 2 vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

„ 3. V § 102 odst. 2 se slova „1,5 m“ nahrazují slovy „1,0 m“.“. 

Ostatní novelizační body se přečíslují. 

 

 

10. V části druhé se za dosavadní bod 2 vkládá nový novelizační bod 3, který zní: 

„3. V § 102 odstavec 1 zní: 

„(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí o umístění stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. 

Pokud není podle stavebního zákona vyžadováno ani jedno z uvedených povolení potom 

dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do užívání.“.“. 

Ostatní novelizační body se přečíslují. 

 

Legislativně technická připomínka 

V části první V § 2 písm. h) v úvodní části se slova „na kterou je“ nahrazují slovy „která 

je“. 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 24. února 2017 
 

 

B. Poslanec Ivan Pilný: 

SD 5634 

1.  V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se vkládá nový novelizační bod 

1, který zní:  

„1. V § 7 odst. 2 se za slova „veřejně dostupné služby elektronických komunikací“ vkládají slova 

„ ,zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací podle zákona o opatřeních ke 

snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“.“. 

 

Dosavadní novelizační body 1 až 13 se dále označují jako novelizační body 2 až 14. 

 

 

SD 5635 

2. V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se za novelizační bod 3 vkládá 

nový novelizační bod 4, který zní:  

„4. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní: 

„§16b 

 

 (1) Úřad je oprávněn změnit všechna individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

příděly rádiových kmitočtů a všeobecná oprávnění, která budou v rozporu s Plánem využití rádiového 

spektra v části upravující omezení technologické neutrality a neutrality vůči službám podle § 16a. 

 

(2) Úřad je povinen na žádost dotčeného držitele přídělu rádiových kmitočtů nebo 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů odstranit omezení technologické neutrality 

a neutrality vůči službám v tomto přídělu rádiových kmitočtů nebo individuálním oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů tak, aby jejich podmínky byly v souladu s Plánem využití rádiového 

spektra.“.“. 

 

Dosavadní novelizační body 4 až 13 se dále označují jako novelizační body 5 až 14. 
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C. Poslanec Jaroslav Klaška (za Petra Kudelu): 

SD 5879 

V části druhé „Změna zákona o elektronických komunikacích“ se za novelizační bod 3 vkládá nový 

novelizační bod 4, který zní:  

  

„4. V § 22 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který včetně poznámek pod čarou zní: 

 „(6) Úřad vyhradí pro Český rozhlas kmitočty umožňující provozování digitálního 

rozhlasového vysílání v rozsahu stanoveném v § 3 odst. 1 písm. a), b) c) a d) a v § 3 odst. 2 zvláštního 

zákona.67) Pro účely multiplexu veřejné služby68) v oblasti rozhlasového vysílání se práva k 

vyhrazeným rádiovým kmitočtům v rozsahu jedné celoplošné vysílací sítě v pásmu VHF udělují na 

žádost Českého rozhlasu přídělem bez předchozího výběrového řízení. Pokud Český rozhlas do 90 

dnů ode dne, kdy byly rádiové kmitočty vyhrazeny, o příděl nepožádá, Úřad postupuje při udělování 

práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle tohoto zákona. 

 
67)  zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.   
68)  § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 

předpisů.“ .“. 

 

Dosavadní novelizační body 4 až 13 se dále označují jako novelizační body 5 až 14. 

 

 

 

V Praze 28. února 2017 

 

 

 

Ing. Jiří  V a l e n t a  v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru  

 

 

Josef  Z a h r a d n í č e k v.r. 

zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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