
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 27. března 

2017, s termínem dodání stanovisek do 19. dubna 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Český 

telekomunikační 

úřad 

1) Obecně: 
a) Předložený materiál obsahuje ve svých jednotlivých 

částech terminologicky odlišné pojmy, a to vnitřně i 

vzájemně. Jedná se zejména o pojmenování 

komunikačních sítí, které jsou občas uváděny s pojmem 

„telefonní“, občas bez tohoto přídomku. Na některé 

výskyty těchto nesouladných termínů upozorňujeme 

v konkrétním komentáři (i s uvedením, jaký termín 

doporučujeme využít) – legislativně technické 

připomínky. 

b) Dále navrhujeme vyhlášku prostřednictvím nadpisů  

a podnadpisů strukturovat tak, aby bylo jasně zřejmé, 

zda-li jsou příslušná ustanovení aplikovaná na 

provozovatele komunikační sítě pevné či mobilní. 

Například se to týká společného nadpisu nad § 4, který 

by se měl pravděpodobně týkat pevných 

komunikačních sítí. 

V této souvislosti ČTÚ doporučuje označit nadpisem 

zbývající dvě ustanovení, a to § 1, který vymezuje 

použité pojmy, tak § 12, který ruší vyhlášku č. 238/2007 

Sb. 

Akceptováno. 
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c) Zároveň ČTÚ v souvislosti s předloženým návrhem 

vyhlášky upozorňuje na skutečnost, že při tísňovém 

volání přes VoWiFi nejsou známé lokalizační údaje a 

nelze je tedy předat. V daném případě se jedná o IP 

telefonii a spojení je uskutečněno přes datovou síť.  

Návrh vyhlášky v § 9 tento problém sice řeší s tím, že 

příslušné pracoviště tísňového volání při lokalizaci 

volajícího spolupracuje s příslušným podnikatelem 

zajišťujícím tuto síť (internet), ale mobilní operátor 

nezná ani lokalizaci ani provozovatele konkrétní WiFi 

sítě. Většinou to není ani podnikatel podle zákona č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

elektronických komunikacích), ve znění pozdějších 

předpisů.  

Z výše uvedeného důvodu ČTÚ doporučuje tento 

technický problém konzultovat s provozovateli 

veřejných mobilních sítí a s Hasičským záchranným 

systémem, s cílem upřesnění části týkající se IP 

telefonie.                              

Tyto připomínky ČTÚ považuje za doporučující. 

 

2) K předkládací zprávě a k odůvodnění: 

V úvodu třetího odstavce předkládací zpráva uvádí, že „od  

1. října 2017 budou muset být všechna nová vozidla 

vybavena …“ - toto tvrzení není zcela pravdivé. Od 1. října 

2017 má být zavedena nezbytná infrastruktura center 

tísňového volání (podle čl. 1 odst. 1 Rozhodnutí 

Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU, o zavedení 

interoperabilní služby eCall v celé EU). Povinná 

vybavenost vozidel je přitom účinná od 31. března 2018,  

a to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady  

č. 2015/758, o požadavcích na schválení typu pro zavedení 

palubního systému eCall využívajícího linku tísňového 

Akceptováno. 
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volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES. Požadujeme 

tedy, aby bylo uvedeno správné kalendářní datum, resp. 

správný předmět, který má být k tomuto datu účinný. 

Obdobně platí připomínka k příslušné části odůvodnění. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 

3) K § 1 písm. b): 

Text v písmenu b) definuje základnovou stanici. 

Doporučujeme pro jednoznačný výklad pojmu vložit do 

textu slovo „mobilní“. Navrhovaný text tak zní:  

„b) základovou stanicí základnová stanice veřejné mobilní 

komunikační sítě“. Viz obecná připomínka č. 1. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

Akceptováno. 

 4) § 1 písm. e):  

Text v písmenu e) definuje „identifikátor mobilního 

zařízení“.  

ČTÚ navrhuje za slovo „mobilního“ vložit slovo 

„telekomunikačního“. Důvodem je skutečnost, že tento 

pojem je již zaveden v zákoně o elektronických 

komunikacích, a to v § 75 odst. 1 zákona o elektronických 

komunikacích. Navíc je nutné, aby byl dokument 

terminologicky konzistentní, a to i s § 11 návrhu vyhlášky, 

v kterém je pojem užíván v souladu s naší připomínkou. 

Viz obecná připomínka č. 1. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

Akceptováno. 

 5) K § 1: 

Dále ČTÚ navrhuje v písmenu h) nahradit tečku čárkou a 

doplnit nové písmeno i) s následujícím textem: 

 „i) SIM kartou identifikační účastnická karta.“  

Požadujeme doplnit nové ustanovení písmeno i), neboť 

návrh vyhlášky v § 11 pojem SIM karty užívá. Definice 

Akceptováno. 
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vychází a zároveň koresponduje s textem § 75 odst. 1 

zákona o elektronických komunikacích. 

Pokud bude v souladu s touto připomínkou ČTÚ k návrhu 

vyhlášky doplněno ustanovení písmene i) definující pojem 

„SIM karta“, doporučujeme pak ve zvláštní části 

odůvodnění doplnit o SIM kartě základní informaci, kterou 

navrhujeme  

v následujícím znění: 

„Karta SIM (Subscriber Identification Module) je nutnou 

součástí mobilního telekomunikačního zařízení a bez této 

karty je nepoužitelné (s výjimkou tísňového volání na číslo 

112). V obvodech této karty jsou uloženy specifické údaje 

např. číslo IMSI, které jednoznačně identifikuje účastníka 

na celém světě. Hlavním smyslem SIM karty je ověření  

a identifikace uživatele a služeb jemu přístupných.  

V mobilních telekomunikačních zařízeních se mohou 

používat různá technologická řešení SIM karet 

(vyjímatelné SIM a nevyjímatelné eUICC - (Embedded 

Universal Integrated Circuit Card).“. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 
 

 6) § 2 odst. 4: 

ČTÚ navrhuje vypustit za slovem „pevné“ slovo 

„telefonní“. 

V zákoně o elektronických komunikacích je zaveden  

a užíván pojem veřejná pevná komunikační síť, která je 

definována § 2 písm. k) zákona o elektronických 

komunikacích, která slouží k poskytování veřejně 

dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi 

koncovými body sítě přenos mluvené řeči, jakož i jiných 

forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

Akceptováno. 
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 7) K § 10 - Lokalizace a identifikace volajícího při 

využití služby eCall: 

Doporučujeme v textu uvést odkaz v poznámce pod čarou 

na normu, která definuje a zároveň i doporučuje zavedení 

„diskriminátoru eCALL“ (identifikátoru), a to z důvodu 

předejití výkladovým nejednoznačnostem.   

Poznámka pod čarou zní:  

„1) Doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011  

o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací 

pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé 

Evropské unii (systém eCall) (Úřední věstník EU, L 303, 

22.11.2011, s. 46).“.   

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

Akceptováno. 

8) K příloze vyhlášky V rámci navrhované struktury 

a pořadí předávaných údajů pro lokalizaci ve veřejné 

pevné komunikační síti navrhujeme s ohledem na znění 

bodu 8. v bodě 7. obdobně doplnit za slovo „evidenční“ 

slovo „domu“. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

Akceptováno. 

 9) K obecné části odůvodnění:  

a) Strana 1 odůvodnění: 

ve druhém odstavci druhé větě navrhujeme nahradit pojem 

„pevné telefonní sítě“ vložením slov: „pevné komunikační 

sítě“.   

Důvod: 

Zajištění souladu pojmosloví se zákonem o elektronických 

komunikacích a s návrhem vyhlášky. 

b) ve druhém odstavci třetí větě navrhujeme pojem: 

„mobilních telefonních sítí“ změnit na „veřejných 

mobilních komunikačních sítí“. 

Důvod: 

Akceptováno. 
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Zajištění souladu užívání pojmů ze zákona o 

elektronických komunikacích. 

Tyto připomínky ČTÚ považuje za doporučující. 

 

 10) K zvláštní části odůvodnění:   

a) K § 1 písm. e) identifikátor mobilního zařízení: 

ČTÚ doporučuje za slova „identifikátor mobilního“ vložit 

slovo „telekomunikačního“.  

Důvodem doporučení je, aby byla důsledně dodržována 

v návrhu textu již existující zavedená terminologie (viz 

pojem použitý v § 75 odst. 1 zákona o elektronických 

komunikacích). Navíc je nutné, aby byl dokument 

terminologicky konzistentní, v § 11 návrhu se již pracuje 

v souladu s připomínkou ČTÚ s pojmem „identifikátor 

mobilního telekomunikačního zařízení“. Tato připomínka 

platí i pro tento pojem použitý v první větě. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

b) K § 1 písm. f) – identifikační číslo podnikatele:  

ČTÚ přiděluje IČO podle § 14 odst. 1 zákona  

o elektronických komunikacích pouze fyzické osobě, která 

dosud nepodnikala. ČTÚ tedy nepřiděluje, jak by se bylo 

možno mylně domnívat z textu, IČO právnické osobě (ta již 

IČO má přidělené). Obdobně jako u právnické osoby platí 

postup i u podnikající fyzické osoby, ta v textu ovšem není 

uvedena vůbec. Uvedený text je proto potřeba upřesnit, 

popřípadě celý tento odstavec přeformulovat.   

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 

c) K § 5  

V poslední větě komentáře k § 5 doporučujeme slovo 

„telefonní“ nahradit slovem „komunikační“, aby bylo 

dosaženo terminologického souladu s vyhláškou  

Akceptováno. 
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č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb 

elektronických komunikací. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

 

d) K § 6  

V druhém odstavci doporučujeme změnit pojem 

„veřejných mobilních sítí“ a užít pojem „veřejná mobilní 

komunikační síť“, aby byl zajištěn terminologický soulad 

s návrhem vyhlášky, a to např. i se samotným nadpisem 

tohoto ustanovení, kde je použit pojem „veřejná mobilní 

komunikační síť“. 

Obdobně doporučujeme upravit pojmy v textu ustanovení  

§ 11 a v druhé větě za slova: „identifikátor mobilního“ 

vložit slovo „telekomunikačního“. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za doporučující. 

Ministerstvo 

dopravy 

Zásadní připomínky  

 1. Do ustanovení § 1 návrhu vyhlášky požadujeme doplnit 

definici pojmu „diskriminátor eCall“, aby bylo zřejmé, 

že se jedná o jednotný mezinárodní parametr volání 

definovaný specifikací ETSI 3GPP TS 24.008 V10.0.0. 

Uvedený pojem se v § 10 odst. 1 používá, ačkoliv není 

vysvětlen.  

 

Akceptováno.  

 2. V úvodní části ustanovení § 10 odst. 2 požadujeme za 

slova „údaji o“ doplnit slova „vozidle a“. Základní 

údaje, které mají být datovou zprávou odeslány, 

obsahují nejen informace o nehodě, ale také informace 

o vozidle.  

 

Akceptováno. 

 3. Máme za to, že do návrhu vyhlášky by měla být 

zapracována přesnější úprava týkající se směrování 

volání eCall, kdy se mobilní operátoři budou řídit 

konkrétními směrovacími kódy pro volání eCall 

Akceptováno. 
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stanovené operátorem, který připojuje provozovatele 

technologie příjmu eCall, jelikož úprava tohoto postupu 

v právním předpise absentuje. 

 

 4. Jako den nabytí účinnosti požadujeme uvést datum 1. 

září 2017. Důvodem je zajištění alespoň minimálního 

časového prostoru potřebného na to, aby 

telekomunikační operátoři dostatečně připravili svou 

infrastrukturu na tísňové volání eCall, když 1. říjen 

2017 je dle článku 1 rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o 

zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU 

stanoven jako nejzazší termín, od kdy je nutné zajistit 

plné zprovoznění služby eCall. 

Akceptováno. 

 Připomínky  

 1. Doporučujeme v ustanovení § 10 odst. 2 písm. g) slovo 

„pasažérů“ nahradit slovem „osob ve vozidle“, jelikož 

se jedná o slovo cizího původu.  

 

Akceptováno. 

 2. V obecné části odůvodnění požadujeme úvodní větu 

třetího odstavce přeformulovat. Není totiž pravdou, že 

všechna nová osobní a užitková motorová vozidla 

budou muset být vybavena systémem eCall, když 

článek 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na 

schválení typu pro zavedení palubního systému eCall 

využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně 

směrnice 2007/46/ES stanovuje výjimky, na které se 

povinnost vybavení palubním systémem eCall 

nevztahuje. Dále článek 7 předmětného nařízení 

stanovuje s účinností nikoliv od 1. října 2017, jak uvádí 

důvodová zpráva, ale od 31. března 2018 povinnost, 

aby se na trh dostaly pouze nové typy vozidel, které 

budou vybaveny palubním systémem eCall. Tedy ne 

Akceptováno. 
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vozidla nově vyrobená, nýbrž vozidla nově schválená. 

Datum 1. říjen 2017 se váže na povinnost zavést 

nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání služby 

eCall, jak uvádí článek 1 rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 

2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU. 

Ministerstvo 

financí 
K § 2: 

Upozorňujeme, že podle čl. 44 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády by se legislativní zkratka neměla skládat 

z velkých písmen. 

V odstavci 4 je třeba zkratku „odst.“ vypsat celým slovem. 

Poznámky pod čarou jsou označeny čísly 3 – 5. 

Doporučujeme poznámky pod čarou číslovat od čísla 1 

dále.  

Částečně akceptováno. 

 

Legislativní pravidla vlády stanoví, že zkratka musí obsahovat 

alespoň jedno slovo a že se zkratka nesmí skládat pouze z velkých 

písmen, WGS84 je pouze část zkratky, celá zkratka zní „systém 

WGS84“. 

 
K § 4: 

Dle našeho názoru není vhodné použít pro legislativní 

zkratku slovo „subjekt“, neboť tohoto slova hojně užívá 

právní řád v jiném, širším, významu. Je nežádoucí, aby 

pojem, který je obecně užíván v určitém smyslu, byl pro 

účely konkrétního právního předpisu definován v jiném 

smyslu; zavedení takovéto legislativní zkratky by mohlo 

působit zmatečně. Doporučujeme tedy zvážit použití jiné 

legislativní zkratky, např. „subjekt příjmu“. 

Vysvětleno.  

 

Legislativní zkratka zavedená ve vyhlášce platí pouze pro tuto 

vyhlášku, s ohledem na rozsah a povahu vyhlášky se 

nedomníváme, že by mohlo dojít k výkladovým pochybnostem. 

 
K § 10 odst. 2 písm. a): 

Z hlediska srozumitelnosti textu doporučujeme za slovo 

„informace“ vložit čárku a slova: „kterými jsou“. Dle 

našeho názoru není předmětný kumulativní výčet s prvkem 

alternace formulován zřetelně a správně. Mají-li být body 

1. a 2. alternativou, přičemž jeden z těchto bodů musí být 

Akceptováno. 
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naplněn, a současně musí být naplněn bod 3., pak 

doporučujeme formulovat předmětné písmeno ustanovení 

následovně:  

„ a) řídící informace, kterými jsou:  

1. automatická aktivace nebo manuální aktivace a  

2. typ vozidla,“ 

 
K bodu 9. a 10. přílohy vyhlášky: 

V bodě 9. doporučujeme za slovo „podlaží“ vložit čárku; v 

bodě 10. doporučujeme za slovo „bytu“ vložit čárku. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

1. Obecná připomínka:  

Dáváme ke zvážení doplnit nadpis u § 1 (vymezení pojmů) 

a u § 12 (zrušovací        ustanovení). Tyto dva paragrafy 

jako jediné nejsou opatřeny nadpisem, přitom 

doplnění        nadpisů by přispělo k větší legislativní 

jednotě předpisu.  

 

Akceptováno. 

 2. K § 2 odst. 4: 

S poukazem na čl. 43 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme text „odst. 3“ nahradit        textem „odstavce 

3“.  

Akceptováno. 

3. K § 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 1:  

V uvedených ustanoveních doporučujeme slova „uvedené 

v“ nahradit slovem „podle“.        Z legislativně technického 

hlediska jde o vhodnější a přesnější formulaci. Navíc je 

stejná        konstrukce již použita v jiných ustanoveních 

vyhlášky (např. § 2 odst. 4).  

 

Akceptováno. 

 4. K § 3:  

Dáváme ke zvážení následující formulaci věty první: 

„Údaje podle § 2 se předávají        společně 

s identifikačním číslem podnikatele, a to elektronicky ve 

formě strukturovaného        textového souboru.“. Navržená 

Akceptováno. 
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úprava je jasnější, neboť nejprve vyjadřuje, co se 

předává        a teprve poté je uvedena forma, jakou se to 

předává.  

 

 5. K § 7 odst. 1:  

Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. Dále 

z textu vyhlášky není zřejmé,        co je „síťový signalizační 

plán“. Tento termín doporučujeme buď doplnit do § 1 

mezi        vymezované pojmy, nebo ustanovení 

přeformulovat tak, aby bylo provázáno s § 62        zákona o 

elektronických komunikacích, kde je vydávání síťových 

plánů upraveno.  

 

Akceptováno. 

 6. K § 7 odst. 2:  

Doporučujeme slovo „není“ nahradit slovem „není-li“. 

Uvedená změna lépe navazuje        na první část věty.  

 

Akceptováno. 

 7. K § 8: 

Z důvodu zajištění lepší srozumitelnosti první části věty 

dáváme ke zvážení nahradit        slova „mu předává 

jednou“ slovy „předává tomuto subjektu jednou“. 

Akceptováno. 

 8. K § 11:  

Doporučujeme slovo „dle“ nahradit slovem „podle“. 
Akceptováno. 

Ministerstvo 

vnitra 

K § 1 odst. 1 písm. g) a k § 10 odst. 2 písm. b):  

Požadujeme uvést přímo, že identifikačním číslem vozidla 

je tzv. VIN a uvést vazbu na registr vozidel, tedy upravit 

znění následujícím způsobem: „h) identifikačním číslem 

vozidla identifikační číslo silničního vozidla (VIN) 

zapsané v registru silničních vozidel.“ V § 10 odst. 2 písm. 

b) doporučujeme doplnit, že se jedná o VIN kód: 

„b) identifikační číslo vozidla (VIN),“. 

 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 
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 K § 2 odst. 3 písm. b) a poznámce pod čarou č. 5:  

Navrhujeme § 2 odst. 3 písm. b) návrhu vyhlášky 

přeformulovat následujícím způsobem: „b) kódy 

stavebního objektu, adresního místa, obce, části obce a 

ulice nebo jiného veřejného prostranství z registru územní 

identifikace vztahující se k adrese koncového bodu sítě,“, 

neboť kódy a následná citace podzákonného předpisu by 

měly být uvedeny zcela konkrétně, aby nedocházelo k 

nedůvodnému a nadbytečnému využívání údajů. 

V souvislosti s tím požadujeme zrušit poznámku pod čarou 

č. 5 ve znění „§ 29 a násl. zákona č. 111/2009 Sb.“, kterou 

považujeme za příliš obecnou. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

 K § 2 odst. 3 písm. d):  
Ustanovení hovořící demonstrativně o dalších informacích 

považujeme za neurčité a nejasné, obzvláště pak 

postrádáme vazbu na přílohu vyhlášky. Požadujeme proto 

§ 2 odst. 3 (a v návaznosti na to i § 3 odst. 1) přepracovat 

tak, aby § 2 odst. 3 obsahoval přímý odkaz na přílohu, která 

podle našeho mínění neupravuje pouze strukturu a pořadí 

údajů, ale i to, o které údaje vlastně má jít.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 K § 6 odst. 2:  

Navrhujeme ustanovení § 6 odst. 2 uvést v tomto znění:  

„(2) Na základě vyžádání ze strany subjektu v rámci 

jednotlivého tísňového volání poskytuje podnikatel 

zajišťující připojení k veřejné mobilní komunikační síti, v 

jehož síti volání vzniklo, informace o umístění základnové 

stanice, geografické vymezení sektoru základnové stanice 

v systému WGS84, včetně azimutu směrování antén, a to 

přenosem po datové síti, pokud je subjekt s podnikatelem 

datově propojen. K identifikaci volajícího se použije 

Akceptováno. 
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telefonní číslo volajícího anebo identifikátor mobilního 

zařízení.“.  

Pro identifikaci volání nelze použít původně navrhovaný 

sektor základnové stanice, který je ze své povahy údaj 

lokalizační. Námi navrhované znění stanovuje jako 

identifikační údaje pouze telefonní číslo podle § 4 odst. 1 

nebo identifikátor mobilního zařízení dle § 11. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 K § 8:  

Ustanovení navrhujeme upravit do následující podoby:  

„Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní komunikační síť 

předávající subjektu údaje o lokalizaci podle § 6 odst. 1 

písm. a) mu předává alespoň jednou za tři měsíce údaje 

o geografickém vymezení všech jím provozovaných 

základnových stanic, včetně jejich sektorů, s uvedením 

jejich označení, popřípadě všech dalších používaných 

identifikátorů.“. Lokalizace podle § 6 odst. 1 písm. a) 

spočívá v přenosu hodnoty indexu oblasti systémovou 

signalizací. Index oblasti – jak je stanoveno v § 1 písm. d) 

– je číslo identifikující oblast sektoru nebo jeho části, 

kterou vymezuje podnikatel. Subjekt provozující 

pracoviště pro příjem tísňového volání proto potřebuje od 

podnikatele získat informace o tom, jak je která oblast 

vymezena a jaké území který sektor pokrývá. Umístění 

základnových stanic a azimut antén nejsou parametry 

spadající do metody lokalizace podle písmena a) a 

nemohou proto být po podnikateli v této souvislosti 

vyžadovány. Informace o umístění základnové stanice 

a azimutu antén může subjekt získat postupem dle 

§ 6 odst. 2. Četnost aktualizace informace o vymezení 

oblastí se navrhuje čtvrtletně, což odpovídá periodě změn 

referenčních geografických dat v Národním informačním 

Akceptováno. 
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systému IZS. Ve smyslu připomínky bude následně nutné 

upravit i důvodovou zprávu. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 K § 10:  

Údaje uvedené v odstavci 2 jsou údaje, které jsou v 

minimálním souboru dat označeny jako povinné. Nicméně 

minimální soubor dat, jak je definován v normě ČSN EN 

15722, může obsahovat další nepovinné položky, které 

však je třeba také přenést. V budoucnu se může jednat i o 

doplňkové údaje podle navazujících norem upravujících 

oblast přepravy nebezpečných nákladů. Navrhujeme proto 

§ 10 upravit tak, že výčet v odstavci 2 není taxativní, 

přičemž by bylo možné využít dikci z § 1 odst. 3 vyhlášky 

č. 69/2014 Sb. obsahující indikativní odkaz (ve smyslu čl. 

45a Legislativních pravidel vlády). 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 K příloze:  

Navrhujeme body 16 až 20 přílohy přeformulovat takto: 

„16. kód stavebního objektu z registru územní identifikace, 

17. kód adresního místa z registru územní identifikace, 

18. kód obce z registru územní identifikace, 

19. kód části obce z registru územní identifikace, 

20. kód ulice z registru územní identifikace.“ 

Definice pojmu „adresa“, použitá v § 2 odst. 3 písm. a) 

návrhu, převzatá z § 29 odst. 1 písm. h) zákona o 

základních registrech (jak odkazuje poznámka pod čarou 

č. 4), neodpovídá významu pojmu „adresa“, jak je uveden 

v bodu 17. přílohy, neboť v bodu 17. musí být uvedeno 

„adresní místo“, aby „adresa“ v § 2 odst. 3 písm. a) návrhu 

odpovídala předávaným lokalizačním údajům v bodech 17 

až 20 přílohy (mezi kódy vztahující se k adrese koncového 

bodu sítě je nutné zahrnout kód stavebního objektu, kód 

adresního místa, kód obce, kód části obce i kód ulice). Dále 

Akceptováno. 
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pokud se podle bodů 16 až 20 přílohy budou předávat přímo 

kódy z registru územní identifikace bez jakékoli změny 

nebo transformace, mělo by to z použité formulace 

jednoznačně vyplývat, včetně dodržení terminologie 

zákona o základních registrech. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 K odůvodnění:  

V obecné části odůvodnění je v kapitole I. Zhodnocení 

dopadů na bezpečnost nebo obranu státu uvedeno, že návrh 

nemá dopad na bezpečnost. S tímto závěrem nelze 

souhlasit. Význam lokalizace volajícího při tísňovém 

volání má přímý vliv na bezpečnost, protože 

prostřednictvím tísňového volání se předávají informace o 

mimořádných událostech, trestných činech apod. 

Lokalizace polohy umožňuje bezpečnostním složkám lépe 

vyhodnotit situaci a efektivněji nasadit síly a prostředky. 

Naopak při zlomyslných voláních a poplašných zprávách 

mohou bezpečnostní složky lépe reagovat a rychleji nalézt 

pachatele. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno. 

 K § 1 písm. a) a b): 

Předmětná ustanovení nejsou svojí povahou definicemi, 

neboť nepřiřazují určitému pojmu jeho význam, nýbrž 

pouze pro další užití v textu vyhlášky zkracují dlouhé 

názvy pojmů. K tomuto účelu však slouží legislativní 

zkratky, které by měly být v souladu s čl. 44 Legislativních 

pravidel vlády zavedeny tam, kde je daný pojem použit 

poprvé.  

 

Částečně akceptováno. 

 

Písmeno a) bylo vypuštěno, písmeno b) upraveno, pojem 

základnová stanice je používán i v dalších definicích, z důvodu 

přehlednosti je proto zahrnut v rámci definic pojmů v § 1. 

 K § 1 písm. f): 

Ustanovení doporučujeme bez náhrady vypustit. Z 

legislativně technického hlediska je vhodné v dané 

Akceptováno. 
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vyhlášce používat pouze pojem „identifikační číslo osoby“. 

Zavedení pojmu „identifikační číslo podnikatele“ je 

neúčelné. 

 

 K § 2 odst. 1: 

1. V zájmu sjednocení terminologie doporučujeme 

v první větě slovo „osobními“ nahradit slovem 

„identifikačními“ a dále pasáž týkající se jmen uvést 

v obvyklé podobě „jméno, popřípadě jména a 

příjmení“. 

2. Není zřejmé, proč jsou rozlišovány právnické osoby 

podnikající a nepodnikající, zvláště když není 

samozřejmé, že podnikající právnická osoba musí být 

zapsána v obchodním rejstříku (a tedy má podle 423 

odst. 1 občanského zákoníku obchodní firmu) – viz 

např. § 217 odst. 1 občanského zákoníku.  

 

Částečně akceptováno. 

Rozlišujeme fyzické a právnické osoby. 

 

 

 

 

Účastníky takto rozlišuje i zákon o elektronických komunikacích, 

např. § 63 odst. 1 písm. b), který rozlišuje podnikající právnickou 

osobu, podnikající fyzickou osobou a osobu nepodnikající, ať už 

fyzickou nebo právnickou. 

 K § 2 odst. 3: 

Doporučujeme v zájmu jednotnosti pojmosloví namísto 

slov „Údaje pro lokalizaci“ uvést „Lokalizační údaje“, 

neboť následně se v textu vyhlášky hovoří o lokalizačních 

údajích (např. § 3, § 4, § 10 odst. 3). 

 

Akceptováno. 

 K § 4 odst. 2: 

S ohledem na čl. 42 odst. 1 poslední větu Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme čárku před „nebo XML“ 

vypustit. 

 

Akceptováno. 

 K § 11: 

Doporučujeme slovo „telekomunikačního“ vypustit, neboť 

v § 1 písm. e) je definován pojem „identifikátor mobilního 

zařízení“. 

 

Neakceptováno. 

 

Upraveno na základě připomínky ČTÚ slovo 

„telekomunikačního“ doplněno do definice. 
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 K příloze: 

Dáváme na zvážení potřebu údaje č. 3, tedy titulu. 

Především však není zřejmé, o jaký „titul“ by se mělo 

jednat – viz řešení např. v § 134a odst. 1 písm. m) zákona 

o elektronických komunikacích. 

Akceptováno. 

 K odůvodnění: 

V obecné části odůvodnění je v kapitole E. Předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy v bodu 

b) uvedeno, že navrhovaná vyhláška nemá dopad na 

podnikatelské prostředí v České republice. S tímto názorem 

se neztotožňujeme. Samotné odůvodnění v kapitole C. 

Zhodnocení platného právního stavu konstatuje, že zde 

existuje problém s nedostatečnou mírou lokalizace 

volajícího v mobilních sítích. To je jeden z důvodů nové 

právní úpravy. Je tedy nepochybné, že nová právní úprava 

v této oblasti stanovuje tvrdší, vyšší nároky na přesnost a 

spolehlivost lokalizace, které jdou nad rámec současného 

stavu. Dosažení požadavků stanovených navrhovanou 

vyhláškou může u některých podnikatelů vyvolat potřebu 

vynaložení finančních prostředků. Jedná se zejména 

o problematiku související s lokalizací pomocí indexu 

oblasti, kdy oblasti vymezené podle stávající právní úpravy 

nesplňují kritéria navrhované vyhlášky a bude muset dojít 

k jejich novému vymezení a mohou podnikatel vzniknout 

náklady související s úpravou technických systémů přenosu 

lokalizační informace k subjektu. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

Doporučujeme doplnit na konci §. 4 odst. 2 tuto větu: 

"Přístup do databáze je umožněn výhradně prostřednictvím 

autorizačního certifikátu, který je generován autorizační 

částí databáze". 

(Pozn. Tento text je uveden i v § 5 odst. 3 zrušované 

vyhlášky č. 238/2007 Sb.) 

Neakceptováno. 

 

Jedná se o již překonanou technologii, zabezpečení se 

v současnosti provádí jiným způsobem, který umožní zabezpečení 

na vyšší úrovni. 
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Ministerstvo 

životního 

prostředí 

1. K § 1: 

Vypustit písm. h), popřípadě další písmena. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že není vhodné a ani nezbytné zavádět ve 

vyhlášce definici identifikačního čísla vozidla (VIN) – viz 

např. zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 

na pozemních komunikacích. 

Rovněž např. definici pod písmenem a) považujeme za 

nadbytečnou, nahraditelnou legislativní zkratkou. 

 

Částečně akceptováno. 

 

Písmeno a) vypuštěno.  

V prováděcím právním předpise nelze použít terminologii zákona, 

který tento právní předpis neprovádí. Zákon č. 56/2001 Sb. navíc 

pojem používá bez toho, že by jej definoval. 

 2. K § 2 odst. 3 písm. b): 

Vypustit poznámku pod čarou č. 5. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že poznámka pod čarou v písmenu b) je 

nadbytečná. Možná se měla spíše vztahovat ke kódům 

adresního místa v registru územní identifikace (např. § 18 

zákona č. 111/2009 Sb.) a nikoliv opět k adrese koncového 

bodu sítě obsažené již v písmenu a). 

 

Akceptováno. 

 3. K § 3 a § 4 
V názvu § 3 je uveden „subjekt, který provozuje 

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání“. 

V následujícím názvu je již „pracoviště pro příjem volání 

na čísla tísňového volání“ a v následujícím § 4 se zavádí 

legislativní zkratka pro „subjekt, který provozuje 

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání (dále 

jen „subjekt“)“. Navrhujeme sjednotit. 

 

Akceptováno. 

 4. K § 3 

V § 3 navrhujeme nahradit slova „se předávají“ slovy 

„podnikatel předává“. 

Akceptováno. 

Úřad vlády - 

Ministr pro 

lidská práva, 

K absenci  závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 

regulace (ZZ RIA) 

Vysvětleno. 
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rovné 

příležitosti 

a legislativu 

Doporučujeme napříště postupovat v souladu s Obecnými 

zásadami  

pro hodnocení dopadů regulace (OZ RIA) a v obdobných 

případech  

(tj. předkládá-li se vyhláška, u níž nebylo rozhodnuto 

ohledně provedení RIA v rámci plánu vyhlášek na 

příslušný rok a která současně nemá žádné významné 

dopady, přičemž nejde o krizovou situaci ani nebyl 

prováděný zákon přijat ve stavu legislativní nouze) požádat 

předsedu Legislativní rady vlády o udělení výjimky 

z povinnosti provést k navrhované úpravě RIA (bod 5.6 OZ 

RIA). 

Návrh vyhlášky byl zařazen v Plánu na rok 2016, kde bylo 

stanoveno neprovedení RIA. 

Úřad vlády - 

odbor 

kompatibility 

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 

náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 

EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 

zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

v platném znění. 

 

 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Problematiky řešené návrhem se týkají zejména následující 

předpisy EU: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální 

službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací (směrnice o univerzální 

službě) 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se 

mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a 

Akceptováno. 
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právech uživatelů týkajících se sítí a služeb 

elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o 

zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v 

odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) 

č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 

orgány příslušnými pro vymáhání dodržování 

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci 

pro zavedení inteligentních dopravních systémů v 

oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými 

druhy dopravy 

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 

305/2013 ze dne 26. listopadu 2012, kterým se 

doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/40/EU, pokud jde o harmonizované 

poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii 

- rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení 

interoperabilní služby eCall v celé EU 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na 

schválení typu pro zavedení palubního systému 

eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o 

změně směrnice 2007/46/ES 

- doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 

2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických 

komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů 

na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) 

Nad rámec předpisů uvedených v odůvodnění se návrhu 

týká také: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
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volném pohybu těchto údajů, respektive nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů), které danou směrnici s účinností od 25. 5. 

2018 nahrazuje 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování 

osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví 

elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a 

elektronických komunikacích) 

Žádáme provést zhodnocení slučitelnosti i s výše 

uvedenými směrnicemi. 

 K § 2 odst. 3 písm. d): 

Třetí odstavec tohoto paragrafu stanoví výčet lokalizačních 

údajů, které budou pro účely identifikace shromažďovány. 

Dle písm. d) budou požadovány rovněž „další údaje“, 

kterými jsou zejména číslo podlaží a číslo bytu. 

Upozorňujeme, že při každém zpracovávání (osobních) 

údajů týkajících se dotčených osob, a to včetně nakládání s 

údaji provozními a lokalizačními, je nutné respektovat 

základní zásady ochrany údajů. Dle čl. 9 směrnice 

2002/58/ES mohou být lokalizační údaje shromažďovány 

pouze v nezbytném rozsahu a pouze po dobu nezbytně 

nutnou. Užití částice „zejména“ evokuje záměr 

předkladatele neuzavřít okruh údajů, které mohou být 

shromažďovány, což nenaplňuje požadavky dotčeného 

článku směrnice.  

Žádáme upravit.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno. 
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 K režimu předávání údajů - § 3 až 8: 

Tyto paragrafy upravují režim předávání údajů. 

Podotýkáme, že v případě jakéhokoliv nakládání 

s (osobními) údaji je nutné jasně specifikovat dobu, po 

kterou budou tyto údaje shromažďovány a také zajistit, že 

po uplynutí této doby dojde k jejich výmazu, popř. 

anonymizaci (viz např. čl. 10 směrnice 2010/40/EU, čl. 6 

nařízení č. 305/2013/EU či čl. 6 směrnice 95/46/ES resp. 

čl. 5 a 6 nařízení č. 679/2016/EU). Toto však v návrhu 

postrádáme.  

Žádáme vyjasnit, jak je tento požadavek zajištěn.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno. 

 

Problematika zabezpečení ochrany osobních údajů, provozních a 

lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací řeší § 88 zákona o 

elektronických komunikacích.  

Pokud jde o dobu uchovávání údajů, tuto nelze přesně specifikovat 

s ohledem na to, že se často jedná o krizové situace, kdy nemusí 

být dobře známa doba potřebná pro řešení. Údaje se navíc 

poskytují jednorázově až ve chvíli volání na tísňovou linku, jedná 

se tedy o odlišný případ než uchovávání provozních a 

lokalizačních údajů podle § 97 odst. 3 zákona o elektronických 

komunikací. 

 

 

 K § 10 odst. 2: 

Odstavec 2 stanoví penzum základních údajů o nehodě, 

které palubní vozidlová jednotka eCall vyšle subjektu 

formou datové zprávy. Čl. 6 odst. 8 nařízení č. 

758/2015/EU, který stanoví minimální soubor údajů 

odesílaný tímto palubním systémem uvádí, že systém eCall 

obsahuje pouze minimální informace uvedené v normě EN 

15722:2011 a žádné další údaje nepřenáší. Tento minimální 

soubor údajů je pak uchováván v takovém formátu, aby 

bylo možné jeho úplné a trvalé vymazání.  

 

Žádáme v odůvodnění návrhu uvést, jak jsou 

požadavky dotčeného článku splněny.  

 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

 

 Závěr: 

Návrh vyhlášky bude s právem EU slučitelný až po 

zapracování výše uvedených připomínek.  

Formální nedostatky návrhu je nutné napravit.  

 

Akceptováno. 
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 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 2: 

Upozorňujeme předkladatele na nesprávný začátek 

číslování poznámek pod čarou. 

K § 3: 

Doporučujeme prověřit správnost nadpisu uvedeného 

ustanovení, neboť z textu § 33 odst. 2 zákona vyplývá, že 

by mělo jít o předávání údajů podnikatelem zajišťujícím 

připojení k veřejné pevné komunikační síti podnikateli, 

zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti 

subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na 

čísla tísňového volání, a tedy nikoli přímo onomu subjektu. 

Předávání údajů z databáze subjektům provozujícím 

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání podle 

§ 33 odst. 3 písm. b) zákona je pak v návrhu řešeno v § 4. 

K § 11: 

Vzhledem k vymezení pojmu identifikátor mobilního 

zařízení v § 1 písm. e) vyhlášky doporučujeme v textu § 11 

vynechat slovo „telekomunikačního“. 

 

Částečně akceptováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upraveno na základě připomínky ČTÚ, slovo 

„telekomunikačního“ doplněno do definice. 

Hospodářská 

komora 

1. Připomínka k § 1 

Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„a) registrem územní identifikace ÚIR-ADR - základní 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí podle 

zákona o základních registrech, 

b) základnovou stanicí BTS - základnová stanice 

veřejné komunikační sítě,  

c) sektorem základnové stanice Cell Id - oblast 

obsluhovaná jedním vysílacím a jedním přijímacím 

systémem základnové stanice, jejichž prostřednictvím je 

volající při zahájení hovoru připojen do veřejné mobilní 

komunikační sítě, 

… 

Částečně akceptováno. 

 

Část připomínek nebyla akceptována z důvodu nesouhlasu 

spolupředkladatele. 
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e) identifikátorem mobilního zařízení IMEI - 

jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě, 

… 

h) identifikačním číslem vozidla VIN - mezinárodně 

jednoznačný identifikátor motorových vozidel. 

i) Diskriminátorem eCall jednotný mezinárodní 

parametr volání ve veřejných komunikačních 

sítích odesílaný komunikační jednotkou, který 

zajistí odlišné směrování služby automatický eCall 

a manuální eCall a služby přímého volání na číslo 

tísňových volání 112 popsaným ETSI 3GPP 

standardem TS 24.008.“ 

Odůvodnění: 

U vybraných vymezených pojmů by měly být přidány 

běžně užívané termíny a zkratky. Navrhujeme doplnit bod 

i) - definici diskriminátoru eCall, kterou považujeme 

vzhledem k účelu za nutnou součást předkládaného 

materiálu. 

 2. Připomínka k § 2 - Osobní, identifikační a další 

údaje pro identifikaci a lokalizaci volajícího ve 

veřejné pevné komunikační síti, odst. 3 písm. d) 

Navrhujeme dotčené písmeno doplnit následovně: 

„d) další dostupné informace, kterými jsou zejména 

číslo podlaží a číslo bytu.“. 

 

 

 

Odůvodnění: 

Tato změna si vyžádá nemalé investice a kapacitu z 

pohledu změny reportování a zpracování dat. Navrhujeme 

tedy alespoň vložení slova „dostupné“ tak, aby byla 

umožněna určitá tolerance vůči velmi brzkému termínu 

účinnosti předkládaného materiálu. 

Akceptováno. 
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 3. Připomínka k § 6 - Lokalizace geografické polohy 

volajícího ve veřejných mobilních komunikačních 

sítích, odst. 1  

Navrhujeme doplnit dotčený odstavec následovně: 

 „a) index oblasti, nebo 

b) index oblasti a identifikaci sektoru základnové 

stanice, nebo 

c)  geografickou polohu základnové stanice volajícího 

v systému WGS84, nebo 

d)  geografickou polohu těžiště sektor poslední známé 

základnové stanice volajícího v systému WGS 84, 

e)  indexy zvláštních objektů, kterými jsou zejména 

silniční a železniční tunely a metro.“. 

Odůvodnění: 

Tato formulace a rozdělení na bod a) a b) dává možnost 

přesnější lokalizace a umožňuje všem subjektům přejít na 

nový systém plynule a nikoliv skokově ke stanovenému 

datu, který je kvůli požadované implementaci eCallu velmi 

brzký. Tuto revizi považujeme z pohledu funkčnosti 

systému tísňových volání za velmi důležitou. 

Stávající vyhláška č. 238/2007 Sb., o rozsahu, formě a 

způsobu předávání osobních a identifikačních údajů, formě 

databáze těchto údajů a rozsahu, formě a způsobu 

předávání těchto údajů subjektu, který provozuje pracoviště 

pro příjem volání na čísla tísňového volání (vyhláška  

o předávání údajů pro účely tísňových volání) stanovuje 

podrobnosti pro realizaci tísňových volání mj. v ustanovení 

§ 7 stanovuje, že mají být předávány „indexy zvláštních 

objektů, kterými jsou zejména silniční a železniční tunely a 

metro,“. Předkládaný návrh vyhlášky tuto úpravu 

neobsahuje přesto, že by stát měl identifikaci těchto objektů 

pro tísňová volání vyžadovat. Navrhujeme doplnění dle 

dikce vyhlášky stávající. 

Neakceptováno. 

 

Nově navrhované písm. b) je vzhledem k definici pojmu index 

oblasti duplicitní k písm. a). Pokud jde o plynulost přechodu na 

nový systém lokalizace podle indexu oblasti, na tento problém 

reaguje doplněné přechodné ustanovení.  

 

Pokud jde o indexy zvláštních objektů, vzhledem ke změně 

stanovení indexů oblastí není třeba vymezovat indexy zvláštních 

objektů. Tyto by pravděpodobně v mnoha případech byly méně 

přesné, než indexy oblastí podle nové úpravy. 
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 4. Připomínka k § 7 Předávání údajů z veřejných 

mobilních komunikačních sítí, odst. 1 

Navrhujeme dotčený odstavec doplnit následovně: 

„(1) Údaje uvedené v § 6 odst. 1 se poskytují 

prostřednictvím signalizačního systému dle Přílohy 11 

síťového signalizačního plánu a údaje uvedené v § 6 odst. 

2 se poskytují prostřednictvím signalizačního systému dle 

Přílohy 15 síťového signalizačního plánu.“. 
Odůvodnění: 

V souvislosti s předkládaným materiálem navrhujeme 

přidat Přílohu 15 k Síťovému signalizačnímu plánu. Tato 

aktualizace bude provedena ve spolupráci s Českým 

telekomunikačním úřadem, který má tuto agendu ve svojí 

gesci. Zároveň bude nutno opět ve spolupráci s Českým 

telekomunikačním úřadem aktualizovat Přílohu 11 

Síťového signalizačního plánu. 

Částečně akceptováno.  

 

Nelze odkazovat na neexistující dokument. Ustanovení upraveno 

tak, že se odkazuje obecně na síťový signalizační plán na celý § 6. 

 5. Připomínka k § 8 

Navrhujeme dotčené ustanovení upravit a doplnit 

následovně: 

„(1) Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní 

komunikační síť předávající subjektu údaje o lokalizaci 

podle § 6 odst. 1 písm. a) d) mu předává jednou za dva 

týdny údaje o všech jím provozovaných základnových 

stanicích, včetně jejich sektorů, s uvedením jejich označení, 

popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, 

geografických souřadnic v systému WGS84 a azimutu 

směrování antén. 

 (2) V případě předávání uvedeném v § 6 písm. a) nebo 

b) index oblasti dekóduje subjekt, který provozuje 

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, 

podle seznamu, který obsahuje indexy oblastí, jejich 

geografické vymezení a způsob dekódování. Rozdělení 

území České republiky na oblasti stanoví podnikatel 

zajišťující veřejnou mobilní telefonní síť (dále jen 

Neakceptováno. 

 

Index oblasti podle nové úpravy bude vymezen sektorem 

základnové stanice či jeho částí, navrhované doplnění odst. 2, 

které určuje způsoby rozdělení území ČR na oblasti, je proto 

nepotřebné. Pokud jde o odst. 1, pouze poskytování lokalizace 

podle indexu oblasti neprobíhá předání souřadnic v systému 

WGS84, ale naopak se poskytuje číslo oblasti, ze kterého je třeba 

dekódovat sektor základnové stanice.   
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„mobilní operátor“). Počet oblastí musí být co nejvyšší 

v závislosti na roční průměrné míře pravděpodobnosti 

výskytu volajícího uvnitř identifikované oblast, která 

nesmí být nižší než 70%. Seznam indexů oblastí 

aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu 

příslušného kalendářního roku.“. 

Odůvodnění: 

V odst. 1 navrhujeme nahradit písm. a) písm. d) (resp. písm. 

c) původní verze návrhu). Dotčený odstavec 1 písm. a) 

upravuje indexy oblastí a nikoliv, zde uvedené údaje. 

Zároveň navrhujeme vložit odst. 2, který je součástí 

současné vyhlášky o předávání údajů pro účely tísňových 

volání. Není důvod tento bod v předkládaném materiálu 

vypustit. 

 6. Připomínka k § 10 - Lokalizace a identifikace 

volajícího při využití služby pall 

Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit a upravit 

následovně: 

„(1) V případě využití služby eCall se při sestavení 

spojení přenáší diskriminátor eCall, který na základě 

jednotného mezinárodního parametru zajistí odlišné 

směrování služby eCall ve veřejné mobilní komunikační síti 

a na jehož základě podnikatel zajišťující veřejnou mobilní 

komunikační síť směruje toto volání na příslušné 

specializované pracoviště subjektu, které je uzpůsobeno 

pro příjem volání eCall. Směrovací kódy pro eCall zveřejní 

podnikatel zajišťující připojení pracoviště pro příjem 

eCall volání k veřejné komunikační síti a ostatní 

podnikatelé zajišťující připojení k veřejné mobilní 

komunikační síti jsou povinni se těmito kódy řídit. 
(2) Po spojení volání odešle palubní vozidlová jednotka 

eCall subjektu datovou zprávu se základními údaji o vozidle 

a nehodě, kterými dle normy ČSN EN 15722 jsou: 

… 

Částečně akceptováno. 

 

Stanovení pracovišť pro příjem tísňových volání je mimo 

jakoukoli pravomoc ČTÚ. 
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(4) Počet specializovaných pracovišť subjektu pro příjem 

volání eCall a náležitosti směrování takového volání jsou 

stanovena Českým telekomunikačním úřadem v opatření 

obecné povahy, kterým se vydávají síťové signalizační 

plány.“. 

Odůvodnění:  

Navrhujeme k odst. 1 přidat větu o směrovacích kódech 

k zajištění správného postupu. Navrhujeme zpřesnění 

textace odst. 2. Návrh vyhlášky by měl stanovit postup pro 

autoritativní stanovení počtu specializovaných pracovišť 

pro příjem volání eCall a zejména parametrů pro připojení, 

jakými jsou zejména NRN (např. že je to stanoveno 

Signalizačním plánem nebo dohodou operátora a příslušné 

složky Ministerstva vnitra). 

 7. Připomínka k  § 13 Účinnost 

Navrhujeme změnit dotčené ustanovení takto: 

„Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem 1. října 

2017 pátého měsíce po jejím vyhlášení.“. 

Odůvodnění:  

Návrh vyhlášky mj. stanovuje povinnost přenášet jako 

variantu tísňového volání 112 i eCall. Tato povinnost 

obecně nebyla v právních předpisech České republiky 

dosud zakotvena, jedná se o její první indikaci, a proto 

považujeme za nutné náležitým způsobem stanovit 

implementační lhůtu, aby rovněž bylo zřejmé, od kdy mají 

být funkcionality spojené se službou eCall k dispozici. 

Navržená účinnost od 1. října 2017 je z tohoto pohledu 

značně nedostatečná. 

Neakceptováno. 

 

Účinnost je stanovena tak, aby ČR splnila požadavek vyplývající 

z čl. 1 odst. 1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

585/2014/EU, o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU.  

Asociace 

provozovatelů 

mobilních sítí 

1. K § 1 Vymezení pojmů 

a) registrem územní identifikace ÚIR-ADR - základní 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí podle 

zákona o základních registrech, 

b) základnovou stanicí BTS - základnová stanice 

veřejné komunikační sítě,  

Viz HK 
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c) sektorem základnové stanice Cell Id - oblast 

obsluhovaná jedním vysílacím a jedním přijímacím 

systémem základnové stanice, jejichž prostřednictvím je 

volající při zahájení hovoru připojen do veřejné mobilní 

komunikační sítě, 

… 

e) identifikátorem mobilního zařízení IMEI - 

jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě, 

… 

h) identifikačním číslem vozidla VIN - mezinárodně 

jednoznačný identifikátor motorových vozidel. 

 

Přidání bodu i): 

i) Diskriminátorem eCall jednotný mezinárodní 

parametr volání ve veřejných komunikačních 

sítích odesílaný komunikační jednotkou, který 

zajistí odlišné směrování služby automatický 

eCall a manuální eCall a služby přímého volání 

na číslo tísňových volání 112 popsaným ETSI 

3GPP standardem TS 24.008. 

 

Odůvodnění: 

U vybraných vymezených pojmů by měly být přidány 

běžně užívané termíny a zkratky. 

Navrhujeme doplnit bod i) definici diskriminátoru eCall, 

kterou považujeme vzhledem k účelu za nutnou součást 

Vyhlášky. 

 2. K § 2 Osobní, identifikační a další údaje pro 

identifikaci a lokalizaci volajícího ve veřejné pevné 

komunikační síti 

Odst. 3 úprava bodu d): 

d) další dostupné informace, kterými jsou zejména 

číslo podlaží a číslo bytu. 

 

Viz HK 
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Odůvodnění: 

Tato změna si vyžádá nemalé investice a kapacitu z 

pohledu změny reportování a zpracování dat. Navrhujeme 

tedy alespoň vložení slova „dostupné“ tak, aby byla 

umožněna určitá tolerance vůči velmi brzkému termínu 

účinnosti nové Vyhlášky. Rozšíření poskytovaných údajů 

se jinak nebráníme a naopak jej v rámci lepšího fungování 

systému tísňových volání vítáme. 

 

 3. K § 6 Lokalizace geografické polohy volajícího ve 

veřejných mobilních komunikačních sítích 

Odst. 1 přidání bodu b): 

a) index oblasti, nebo 

b) index oblasti a identifikaci sektoru základnové 

stanice, nebo 

 

Odůvodnění: 

Tato formulace a rozdělení na bod a) a b) dává možnost 

přesnější lokalizace systémem společnosti O2 Czech 

Republic a.s. a umožňuje všem subjektům přejít na nový 

systém plynule a nikoliv skokově ke stanovenému datu, 

který je kvůli požadované implementaci eCallu velmi 

brzký. Z reálných zkušeností víme, že by skoková změna 

měla negativní dopad na funkčnost systému tísňových 

volání. Tuto revizi považujeme z pohledu funkčnosti 

systému tísňových volání za velmi důležitou. 

Viz HK 

 4. K § 7 Předávání údajů z veřejných mobilních 

komunikačních sítí 

Úprava odst. 1: 

(1) Údaje uvedené v § 6 odst. 1 se poskytují 

prostřednictvím signalizačního systému dle Přílohy 11 

síťového signalizačního plánu a údaje uvedené v § 6 odst. 

2 se poskytují prostřednictvím signalizačního systému 

dle Přílohy 15 síťového signalizačního plánu. 

Viz HK 
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Odůvodnění: 

V souvislosti s novou Vyhláškou navrhujeme přidat 

Přílohu 15 k Síťovému signalizačnímu plánu. Tato 

aktualizace bude provedena ve spolupráci s ČTÚ, který má 

tuto agendu ve svojí gesci. Zároveň bude nutno opět ve 

spolupráci s ČTÚ aktualizovat Přílohu 11 síťového 

signalizačního plánu. 

 5. K § 10 Lokalizace a identifikace volajícího při 

využití služby eCall 

Úprava odst. 1: 

(1) V případě využití služby eCall se při sestavení 

spojení přenáší diskriminátor eCall, který na základě 

jednotného mezinárodního parametru zajistí odlišné 

směrování služby eCall ve veřejné mobilní komunikační 

síti a na jehož základě podnikatel zajišťující veřejnou 

mobilní komunikační síť směruje toto volání na příslušné 

specializované pracoviště subjektu, které je uzpůsobeno 

pro příjem volání eCall. Směrovací kódy pro eCall 

zveřejní podnikatel zajišťující připojení pracoviště pro 

příjem eCall volání k veřejné komunikační síti a ostatní 

podnikatelé zajišťující připojení k veřejné mobilní 

komunikační síti jsou povinni se těmito kódy řídit. 

 

Úprava odst. 2: 

(2) Po spojení volání odešle palubní vozidlová jednotka 

eCall subjektu datovou zprávu se základními údaji o 

vozidle a nehodě, kterými dle normy ČSN EN 15722 jsou: 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme k odst. 1 přidat větu o směrovacích kódech 

k zajištění správného postupu. 

Navrhujeme zpřesnění textace odst. 2. 
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Česká asociace 

elektronických 

komunikací, 

ICT UNIE, O2 

Czech Republic 

1. K § 1 Vymezení pojmů 

a) registrem územní identifikace ÚIR-ADR - základní 

registr územní identifikace, adres a nemovitostí podle 

zákona o základních registrech, 

b) základnovou stanicí BTS - základnová stanice 

veřejné komunikační sítě,  

c) sektorem základnové stanice Cell Id - oblast 

obsluhovaná jedním vysílacím a jedním přijímacím 

systémem základnové stanice, jejichž prostřednictvím je 

volající při zahájení hovoru připojen do veřejné mobilní 

komunikační sítě, 

… 

e) identifikátorem mobilního zařízení IMEI - 

jedinečné číslo přidělené mobilnímu přístroji při výrobě, 

… 

h) identifikačním číslem vozidla VIN - mezinárodně 

jednoznačný identifikátor motorových vozidel. 

 

Přidání bodu i): 

ii) Diskriminátorem eCall jednotný mezinárodní 

parametr volání ve veřejných komunikačních 

sítích odesílaný komunikační jednotkou, který 

zajistí odlišné směrování služby automatický 

eCall a manuální eCall a služby přímého volání 

na číslo tísňových volání 112 popsaným ETSI 

3GPP standardem TS 24.008. 

 

Odůvodnění: 

U vybraných vymezených pojmů by měly být přidány 

běžně užívané termíny a zkratky. 

Navrhujeme doplnit bod i) definici diskriminátoru eCall, 

kterou považujeme vzhledem k účelu za nutnou součást 

Vyhlášky. 

Viz HK 
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 2. K § 2 Osobní, identifikační a další údaje pro 

identifikaci a lokalizaci volajícího ve veřejné pevné 

komunikační síti 

Odst. 3 úprava bodu d): 

d) další dostupné informace, kterými jsou zejména 

číslo podlaží a číslo bytu. 

 

Odůvodnění: 

Tato změna si vyžádá nemalé investice a kapacitu z 

pohledu změny reportování a zpracování dat. Navrhujeme 

tedy alespoň vložení slova „dostupné“ tak, aby byla 

umožněna určitá tolerance vůči velmi brzkému termínu 

účinnosti nové Vyhlášky. Rozšíření poskytovaných údajů 

se jinak nebráníme a naopak jej v rámci lepšího fungování 

systému tísňových volání vítáme. 

 

Viz HK 

 3. K § 6 Lokalizace geografické polohy volajícího ve 

veřejných mobilních komunikačních sítích 

Odst. 1 přidání bodu b): 

a) index oblasti, nebo 

b) index oblasti a identifikaci sektoru základnové 

stanice, nebo 

 

Odůvodnění: 

Tato formulace a rozdělení na bod a) a b) dává možnost 

přesnější lokalizace systémem společnosti O2 Czech 

Republic a.s. a umožňuje všem subjektům přejít na nový 

systém plynule a nikoliv skokově ke stanovenému datu, 

který je kvůli požadované implementaci eCallu velmi 

brzký. Z reálných zkušeností víme, že by skoková změna 

měla negativní dopad na funkčnost systému tísňových 

volání. Tuto revizi považujeme z pohledu funkčnosti 

systému tísňových volání za velmi důležitou. 

Viz HK 
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 4. K § 7 Předávání údajů z veřejných mobilních 

komunikačních sítí 

Úprava odst. 1: 

(1) Údaje uvedené v § 6 odst. 1 se poskytují 

prostřednictvím signalizačního systému dle Přílohy 11 

síťového signalizačního plánu a údaje uvedené v § 6 odst. 

2 se poskytují prostřednictvím signalizačního systému 

dle Přílohy 15 síťového signalizačního plánu. 

 

Odůvodnění: 

V souvislosti s novou Vyhláškou navrhujeme přidat 

Přílohu 15 k Síťovému signalizačnímu plánu. Tato 

aktualizace bude provedena ve spolupráci s ČTÚ, který má 

tuto agendu ve svojí gesci. Zároveň bude nutno opět ve 

spolupráci s ČTÚ aktualizovat Přílohu 11 síťového 

signalizačního plánu. 

Viz HK 

 5. K § 8 

Úprava odst. 1: 

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou mobilní 

komunikační síť předávající subjektu údaje o lokalizaci 

podle § 6 odst. 1 písm. a) d) mu předává jednou za dva 

týdny údaje o všech jím provozovaných základnových 

stanicích, včetně jejich sektorů, s uvedením jejich označení, 

popřípadě všech dalších používaných identifikátorů, 

geografických souřadnic v systému WGS84 a azimutu 

směrování antén. 

 

Vložení odst. 2: 

(2) V případě předávání uvedeném v § 6 písm. a) 

nebo b) index oblasti dekóduje subjekt, který provozuje 

pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, 

podle seznamu, který obsahuje indexy oblastí, jejich 

geografické vymezení a způsob dekódování. Rozdělení 

území České republiky na oblasti stanoví podnikatel 
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zajišťující veřejnou mobilní telefonní síť (dále jen 

„mobilní operátor“). Počet oblastí musí být co nejvyšší 

v závislosti na roční průměrné míře pravděpodobnosti 

výskytu volajícího uvnitř identifikované oblast, která 

nesmí být nižší než 70%. Seznam indexů oblastí 

aktualizuje mobilní operátor vždy k 30. červnu 

příslušného kalendářního roku. 

 

Odůvodnění: 

V odst. 1 navrhujeme nahradit písm. a) písm. d) (respektive 

písm. c) původní verze návrhu). § 6 odst. 1 písm. a) pracuje 

s indexy oblastí a nikoliv se zde uvedenými údaji. 

Zároveň navrhujeme vložit odst. 2, který je součástí 

současné Vyhlášky a týká se písm. a) a b) a zavazuje 

společnost O2 k předávání dat souvisejících s indexy 

oblastí. Nevidíme důvod tento bod v nové Vyhlášce 

vynechat. 

 6. K § 10 Lokalizace a identifikace volajícího při 

využití služby eCall 

Úprava odst. 1: 

(1) V případě využití služby eCall se při sestavení 

spojení přenáší diskriminátor eCall, který na základě 

jednotného mezinárodního parametru zajistí odlišné 

směrování služby eCall ve veřejné mobilní komunikační 

síti a na jehož základě podnikatel zajišťující veřejnou 

mobilní komunikační síť směruje toto volání na příslušné 

specializované pracoviště subjektu, které je uzpůsobeno 

pro příjem volání eCall. Směrovací kódy pro eCall 

zveřejní podnikatel zajišťující připojení pracoviště pro 

příjem eCall volání k veřejné komunikační síti a ostatní 

podnikatelé zajišťující připojení k veřejné mobilní 

komunikační síti jsou povinni se těmito kódy řídit. 
 

Úprava odst. 2: 
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(2) Po spojení volání odešle palubní vozidlová jednotka 

eCall subjektu datovou zprávu se základními údaji o 

vozidle a nehodě, kterými dle normy ČSN EN 15722 jsou: 

 

Odůvodnění: 

Navrhujeme k odst. 1 přidat větu o směrovacích kódech 

k zajištění správného postupu. 

Navrhujeme zpřesnění textace odst. 2. 

V Praze dne 19. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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