
VIII. 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie1) a upravuje pravidla zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací. 

32014L0061 Článek 1 
odst. 1 

1. Cílem této směrnice je usnadnit a podnítit 
zavádění vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací podporou 
společného využívání existující fyzické 
infrastruktury a usnadněním efektivnějšího 
budování nové fyzické infrastruktury, aby bylo 
možné tyto sítě zavádět s nižšími náklady.  
 

§ 2 písm. a) a) fyzickou infrastrukturou prvek sítě2), který 

je určen k umístění jiných prvků sítě, aniž by 

se sám stal aktivním prvkem sítě; jedná se 

zejména o potrubí, stožáry, kabelovody, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 2 

2) „fyzickou infrastrukturou“ se rozumí jakýkoli 
prvek sítě, který je určen k uložení jiných 
prvků sítě, aniž by se sám stal aktivním 
prvkem sítě, jako jsou potrubí, stožáry, 
kabelovody, inspekční komory, vstupní 

                                                 
1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
2)  Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSADBD3MTO)



Stránka 2 (celkem 27) 

kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 

rozvodné skříně, budovy nebo vstupy do 

budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 

konstrukce; fyzickou infrastrukturou nejsou 

kabely, včetně nenasvícených optických 

vláken, a vodovody sloužící k rozvodu pitné 

vody3), 

šachty, rozvodné skříně, budovy nebo vstupy 
do budov, antény, věže a sloupy; kabely, 
včetně nenasvícených optických vláken, 
jakož i prvky sítí používané v současné době 
k poskytování vody určené k lidské spotřebě 
podle definice uvedené v čl. 1 odst. 2 
směrnice Rady 98/83/ES (13) nejsou fyzickou 
infrastrukturou ve smyslu této směrnice; 

§ 2 písm. b) b) fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy 

fyzická infrastruktura, vhodná k umístění 

kabelových nebo bezdrátových přístupových 

sítí uvnitř budovy, pokud jsou tyto přístupové 

sítě způsobilé poskytovat služby 

elektronických komunikací a propojovat 

přístupový bod budovy s koncovým bodem 

sítě v prostorách koncového uživatele, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 7 

7) „fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy“ se 
rozumí fyzická infrastruktura nebo zařízení v 
místě koncového uživatele, včetně prvků ve 
spoluvlastnictví, určené k uložení kabelových 
nebo bezdrátových přístupových sítí, pokud 
jsou tyto přístupové sítě schopny poskytovat 
služby elektronických komunikací a 
propojovat přístupový bod budovy s 
koncovým bodem sítě; 

§ 2 písm. c) c) povinnou osobou 

1. provozovatel veřejné komunikační sítě, 

2. provozovatel neveřejné sítě elektronických 

komunikací financované z veřejných 

prostředků, 

3. provozovatel fyzické infrastruktury určené 

pro poskytování služeb přepravy, přenosu 

nebo distribuce plynu nebo elektřiny včetně 

veřejného osvětlení, rozvodu teplené 

energie, rozvodu vody včetně odstraňování 

nebo čištění odpadních a kanalizačních vod, 

a odvodňovacích systémů, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 1 

1) „provozovatelem sítě“ se rozumí podnik 
zajišťující nebo oprávněný zajišťovat veřejné 
komunikační sítě, jakož i podnik, který 
zajišťuje fyzickou infrastrukturu určenou k 
poskytování:  
a) služeb výroby, přepravy nebo distribuce  
i) plynu,  
ii) elektrické energie včetně veřejného 
osvětlení,  
iii) vytápění,  
iv) vody včetně odstraňování nebo čištění 
odpadních a kanalizačních vod, a 
odvodňovacích systémů,  
b) dopravních služeb včetně železnic, silnic, 
přístavů a letišť; 

                                                 
3)  § 2 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. 
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4. provozovatel fyzické infrastruktury určené 

k poskytování dopravních služeb včetně 

železnic, silnic, přístavů a letišť, 

5. investor pro účely poskytováni údajů o 

stavebních pracích a pro účely koordinace 

stavebních prací financovaných z veřejných 

prostředků, 

6. vlastník veřejné komunikační sítě, 

neveřejné sítě elektronických komunikací 

financované z veřejných prostředků nebo jiné 

fyzické infrastruktury uvedené v bodech 2 až 

4 anebo osoba oprávněná z jiných práv k této 

infrastruktuře, není-li provozovatel veřejné 

komunikační sítě, neveřejné sítě 

elektronických komunikací financované z 

veřejných prostředků nebo jiné fyzické 

infrastruktury jejím vlastníkem a nemá k 

veřejné komunikační síti, neveřejné síti 

elektronických komunikací financované z 

veřejných prostředků nebo jiné fyzické 

infrastruktuře taková práva, která by mu 

umožňovala plnit povinnosti povinné osoby 

podle tohoto zákona; 

povinnou osobou nejsou Ministerstvo obrany, 

Ministerstvo vnitra a bezpečnostní sbory, 

§ 2 písm. e) e) vysokorychlostní sítí elektronických 

komunikací síť elektronických komunikací, 

která umožňuje poskytovat služby připojení o 

rychlosti nejméně 30 Mb/s, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 3 

3) „vysokorychlostní sítí elektronických 

komunikací“ se rozumí síť elektronických 

komunikací, jež je schopna poskytovat služby 

širokopásmového připojení o rychlosti 

alespoň 30 Mb/s; 
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§ 2 písm. f) f) přístupovým bodem budovy fyzický bod, 

jehož prostřednictvím je více operátorům 

současně umožněno připojení k fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy připravené pro 

připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 11 

11) „přístupovým bodem“ se rozumí fyzický 

bod umístěný uvnitř budovy či mimo ni 

přístupný pro podniky zajišťující nebo 

oprávněné zajišťovat veřejné komunikační 

sítě, jehož prostřednictvím je umožněno 

připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy, připravené pro vysokorychlostní 

připojení. 

§ 2 písm. g) g) povolením rozhodnutí, opatření nebo jiný 

úkon vyžadovaný stavebním zákonem, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 10 

10) „povolením“ se rozumí explicitní nebo 

implicitní rozhodnutí příslušného orgánu v 

návaznosti na jakýkoli postup, v jehož rámci 

je určitý podnik povinen učinit kroky 

umožňující legální provedení stavebních 

nebo stavebně inženýrských prací; 

§ 2 písm. h) h) povinným orgánem orgán moci výkonné, 

územního samosprávného celku nebo jiné 

právnické osoby, pokud na ni byl přenesen 

výkon veřejné správy a zároveň je 

1. založena za zvláštním účelem spočívajícím 

v uspokojování potřeb obecného zájmu, které 

nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, 

a 

2. financována zcela nebo převážně státem, 

regionálními nebo místními orgány nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty nebo 

podléhající řídícímu dohledu těchto orgánů 

nebo subjektů nebo je v jejich správním, 

řídícím nebo dozorčím orgánu více než 

polovina členů jmenována státem, 

regionálními nebo místními orgány nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty, 

32014L0061 Článek 2 
odst. 5 a 6 

5) „subjektem veřejného sektoru“ se rozumí 

státní, regionální nebo místní orgán, 

veřejnoprávní subjekt nebo sdružení 

vytvořené jedním nebo několika takovými 

orgány nebo jedním nebo několika takovými 

veřejnoprávními subjekty;  

6) „veřejnoprávními subjekty“ se rozumějí 

subjekty se všemi těmito vlastnostmi:  

a) jsou založeny za zvláštním účelem 

spočívajícím v uspokojování potřeb obecného 

zájmu, které nemají průmyslovou nebo 

obchodní povahu;  

b) mají právní subjektivitu a c) jsou 

financovány zcela nebo převážně státem, 

regionálními nebo místními orgány nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty; nebo 

podléhají řídicímu dohledu těchto orgánů 
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nebo subjektů; nebo je v jejich správním, 

řídícím nebo dozorčím orgánu více než 

polovina členů jmenována státem, 

regionálními nebo místními orgány nebo 

jinými veřejnoprávními subjekty; 

§ 2 písm. j) j) významnou renovací stavby změny 

dokončených staveb, u kterých by 

předpokládané náklady přesáhly 50 % 

investičních nákladů na novou srovnatelnou 

stavbu. 

32014L0061 Článek 2 
odst. 9 

9) „významnou renovací“ se rozumí stavební 
nebo stavebně inženýrské práce v místě 
koncového uživatele, které zahrnují 
strukturální změny celé fyzické infrastruktury 
uvnitř budovy nebo její značné části a 
vyžadují stavební povolení; 

§ 3 odst. 1 až 

3 

(1) Český telekomunikační úřad (dále jen 

„Úřad“) je jednotným informačním místem. 

(2) Úřad shromažďuje, eviduje, zpracovává, 

uchovává, zveřejňuje způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a poskytuje údaje podle 

tohoto zákona. 

(3) Úřad dále zveřejňuje způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

a) údaje týkající se podmínek a postupů podle 

stavebního zákona a  údaje nezbytné pro 

účely zavádění prvků vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací,  

b) pravomocná rozhodnutí podle tohoto 

zákona, 

c) vzory smluv jím vytvořené podle § 4, 8 a 10, 

d) odkazy na  informace povinných osob 

související s plněním jejich povinností podle 

tohoto zákona, které povinná osoba Úřadu 

sdělí. 

32014L0061 Článek 10  1. Členské státy zajistí, aby každý z úkolů 
svěřených vnitrostátnímu orgánu pro řešení 
sporů byl prováděn jedním nebo několika 
příslušnými orgány.  
2. Vnitrostátní orgán pro řešení sporů určený 
členským státem podle odstavce 1 musí být 
právně samostatný a funkčně nezávislý na 
kterémkoliv provozovateli sítě. Členské státy 
mohou umožnit vnitrostátnímu orgánu pro 
řešení sporů účtovat poplatky na pokrytí 
nákladů souvisejících s plněním úkolů, které 
mu byly svěřeny.  
3. Členské státy vyžadují, aby všechny strany 
s vnitrostátním orgánem pro řešení sporů 
plně spolupracovaly.  
4. Členské státy jmenují jeden nebo více 
příslušných orgánů na celostátní, regionální 
nebo místní úrovni pro výkon funkcí 
jednotného informačního místa uvedených v 
článcích 4, 6 a 7. S cílem pokrýt náklady na 
plnění těchto funkcí členské státy mohou 
umožnit účtování poplatků za užívání 
jednotných informačních míst.  
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5. Členské státy oznámí Komisi totožnost 
každého příslušného orgánu v souladu s 
tímto článkem k plnění funkce podle této 
směrnice do 1. července 2016 a veškeré 
jejich změny předtím, než takové určení nebo 
změna vstoupí v platnost.  
6. Proti veškerým rozhodnutím přijatým 
příslušnými orgány uvedenými v tomto článku 
se lze odvolat k soudu v souladu s 
vnitrostátními právními předpisy. 

§ 4 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní přístup k fyzické 

infrastruktuře pro účely zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací oprávněné osobě na základě její 

žádosti a na její náklady, a to za 

spravedlivých, přiměřených 

a nediskriminačních podmínek včetně ceny, 

nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti 

podle § 5. 

32014L0061 Článek 3 
odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby na základě 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě měl každý provozovatel sítě povinnost 
vyhovět všem přiměřeným žádostem o 
přístup ke své fyzické infrastruktuře pro účely 
budování prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých a přiměřených podmínek 
včetně ceny. Taková písemná žádost 
specifikuje prvky projektu, pro nějž se 
požaduje přístup, včetně konkrétního 
časového rámce. 

§ 4 odst. 2 (2) Žádost o přístup k fyzické infrastruktuře 

musí být písemná. Přílohou žádosti musí být 

návrh na uzavření smlouvy, který vymezí 

fyzickou infrastrukturu, ke které oprávněná 

osoba žádá přístup, podmínky požadovaného 

přístupu, cenu za přístup k fyzické 

infrastruktuře, práva a povinnosti trvalého 

umístění a dále návrh projektu zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací a časový průběh jeho provedení. 

32014L0061 Článek 3 
odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby na základě 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě měl každý provozovatel sítě povinnost 
vyhovět všem přiměřeným žádostem o 
přístup ke své fyzické infrastruktuře pro účely 
budování prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých a přiměřených podmínek 
včetně ceny. Taková písemná žádost 
specifikuje prvky projektu, pro nějž se 
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požaduje přístup, včetně konkrétního 
časového rámce. 

§ 5 odst. 1 (1) Povinná osoba odmítne žádost o přístup k 

fyzické infrastruktuře z důvodu 

a) možného narušení bezpečnosti státu, 

veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 

jiných veřejných zájmů chráněných jinými 

právními předpisy, nebo 

b) možného narušení bezpečnosti, 

mechanické odolnosti a stability nebo integrity 

sítě nebo její části, a to zejména kritické 

infrastruktury4). 

32014L0061 Článek 3 
odst. 3 

3. Členské státy vyžadují, aby každé odepření 
přístupu bylo založeno na objektivních, 
transparentních a přiměřených kritériích, jako 
jsou:  
a) technická vhodnost fyzické infrastruktury, k 
níž bylo požádáno o přístup, pro uložení 
jakéhokoli prvku vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací podle odstavce 2;  
b) dostupnost prostoru k uložení prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací podle odstavce 2, včetně 
budoucích potřeb provozovatele sítě ohledně 
prostoru, které jsou dostatečně prokázány;  
c) otázky týkající se bezpečnosti a veřejného 
zdraví; d) integrita a bezpečnost kterékoli sítě, 
zejména kritické infrastruktury jednotlivých 
států; e) riziko závažné interference 
plánovaných služeb elektronických 
komunikací s poskytováním jiných služeb 
prostřednictvím stejné fyzické infrastruktury;  
f) dostupnost použitelných alternativních 
prostředků pro velkoobchodní přístup k 
fyzické infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem sítě a vhodných k 
poskytování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací za předpokladu, 
že tento přístup je nabízen za spravedlivých a 
přiměřených podmínek; Členské státy zajistí, 
aby provozovatel sítě uvedl důvody zamítnutí 
do dvou měsíců ode dne přijetí úplné žádosti 
o přístup. 

                                                 
4) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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§ 5 odst. 2 (2) Povinná osoba může žádost o přístup 

k fyzické infrastruktuře odmítnout z důvodu 

a) technické nevhodnosti fyzické 

infrastruktury pro zavedení prvku 

vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací, 

b) právní překážky dostupnosti fyzické 

infrastruktury k zavedení prvku 

vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, 

c) nedostupnosti prostoru k uložení prvků 

vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací, včetně budoucích potřeb povinné 

osoby, 

d) rizika závažného vzájemného rušení 

plánované nebo stávající služby 

elektronických komunikací a poskytování 

jiných služeb prostřednictvím stejné fyzické 

infrastruktury, 

e) dostupnosti jiných možností přístupu k 

fyzické infrastruktuře za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek 

vhodných k zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací, například 

prostřednictvím velkoobchodní nabídky 

služeb povinné osoby, nebo 

f) zjevné nepřiměřenosti požadavku 

oprávněné osoby na přístup k fyzické 

infrastruktuře. 

32014L0061 Článek 3 
odst. 3 

3. Členské státy vyžadují, aby každé odepření 
přístupu bylo založeno na objektivních, 
transparentních a přiměřených kritériích, jako 
jsou:  
a) technická vhodnost fyzické infrastruktury, k 
níž bylo požádáno o přístup, pro uložení 
jakéhokoli prvku vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací podle odstavce 2;  
b) dostupnost prostoru k uložení prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací podle odstavce 2, včetně 
budoucích potřeb provozovatele sítě ohledně 
prostoru, které jsou dostatečně prokázány;  
c) otázky týkající se bezpečnosti a veřejného 
zdraví; d) integrita a bezpečnost kterékoli sítě, 
zejména kritické infrastruktury jednotlivých 
států; e) riziko závažné interference 
plánovaných služeb elektronických 
komunikací s poskytováním jiných služeb 
prostřednictvím stejné fyzické infrastruktury;  
f) dostupnost použitelných alternativních 
prostředků pro velkoobchodní přístup k 
fyzické infrastruktuře sítě poskytnutých 
provozovatelem sítě a vhodných k 
poskytování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací za předpokladu, 
že tento přístup je nabízen za spravedlivých a 
přiměřených podmínek; Členské státy zajistí, 
aby provozovatel sítě uvedl důvody zamítnutí 
do dvou měsíců ode dne přijetí úplné žádosti 
o přístup. 
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§ 5 odst. 4 (4) Odmítla-li povinná osoba žádost o přístup 

k fyzické infrastruktuře, sdělí tuto skutečnost 

písemně s odůvodněním oprávněné osobě do 

2 měsíců ode dne, kdy jí byla žádost 

doručena. 

32014L0061 Článek 3 
odst. 3 věta 
poslední 

Členské státy zajistí, aby provozovatel sítě 
uvedl důvody zamítnutí do dvou měsíců ode 
dne přijetí úplné žádosti o přístup. 

§ 5 odst. 5 (5) Byla-li žádost o přístup odmítnuta nebo 

nebyla-li do 2 měsíců ode dne doručení 

žádosti povinné osobě uzavřena smlouva 

týkající se přístupu k fyzické infrastruktuře, má 

oprávněná nebo povinná osoba právo 

předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

32014L0061 Článek 3 
odst. 4  

4. V případě, kdy byl odepřen přístup nebo 
kdy do dvou měsíců od data obdržení žádosti 
o přístup nebylo dosaženo dohody o 
konkrétních podmínkách včetně ceny, 
členské státy zajistí, aby kterákoli ze stran 
byla oprávněna předložit věc příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů. 

§ 6 odst. 1 (1) Oprávněná osoba má právo na poskytnutí 

souboru minimálních údajů o fyzické 

infrastruktuře povinných osob (dále jen 

„soubor minimálních údajů“) v rozsahu 

plánovaného projektu zavádění 

vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací. Soubor minimálních údajů 

zahrnuje 

a) základní technické parametry a určení 

druhu fyzické infrastruktury, 

b) geometrické, výškové a polohové určení 

fyzické infrastruktury; grafická část se 

poskytne ve vektorové formě v 

souřadnicovém systému Jednotné 

trigonometrické sítě katastrální,  

c) údaje o současném využití fyzické 

infrastruktury,  

d) identifikaci povinné osoby a její kontaktní 

údaje. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 1  

1. Pro účely žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře v souladu s čl. 3 odst. 2 členské 
státy zajistí, aby každý podnik zajišťující nebo 
oprávněný zajišťovat veřejné komunikační 
sítě měl na vyžádání právo na přístup k 
následujícímu souboru minimálních informací 
o existující fyzické infrastruktuře kteréhokoli 
provozovatele sítě:  
a) umístění a trasování;  
b) druh a současné využití infrastruktury a  
c) kontaktní místo.  
Členské státy zajistí, aby podnik žádající o 
přístup specifikoval oblast, v níž plánuje 
budování prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací.  
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§ 6 odst. 2 (2) Žádost o poskytnutí souboru minimálních 

údajů v rozsahu svého plánovaného projektu 

podává oprávněná osoba písemně u Úřadu, 

který tyto údaje poskytne do 1 měsíce ode dne 

doručení žádosti. Nemá-li Úřad požadovaný 

soubor minimálních údajů, poskytne tyto 

údaje do jednoho měsíce ode dne jejich 

poskytnutí povinným orgánem. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 1 druhý 
pododstavec 

Členské státy zajistí, aby podnik žádající o 
přístup specifikoval oblast, v níž plánuje 
budování prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací. 

§ 6 odst. 3 (3) Nemá-li Úřad požadovaný soubor 

minimálních údajů a ani povinný orgán 

nevyhoví jeho žádosti podle odstavce 4, 

vyrozumí o této skutečnosti oprávněnou 

osobu. Úřad rovněž neposkytne soubor 

minimálních údajů oprávněné osobě z důvodů 

podle § 5 odst. 1 nebo § 7 odst. 2 písm. c). 

32014L0061 Článek 4 
odst. 1 třetí 
pododstavec 
a odst. 4 

1. Členské státy mohou umožnit přístup k 
minimálním informacím, které mají být 
omezeny, pouze je-li to považováno za nutné 
v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, národní 
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 
bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního či 
obchodního tajemství. 
4. Nejsou-li minimální informace uvedené v 
odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jednotného informačního místa, členské státy 
vyžadují, aby provozovatelé sítí tyto 
informace zpřístupnili na základě konkrétní 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě. V této žádosti se specifikuje oblast, v níž 
je plánováno budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do dvou měsíců od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 1. 

§ 6 odst. 4 (4) Povinný orgán, který má v důsledku 

výkonu své působnosti soubor minimálních 

údajů o fyzické infrastruktuře nebo jeho část 

32014L0061 Článek 4 
odst. 2 

2. Členské státy mohou požadovat, aby každý 
subjekt veřejného sektoru, jenž je na základě 
svých úkolů držitelem částí minimálních 
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v elektronické podobě, jej poskytne do 2 

měsíců ode dne doručení žádosti 

Úřadu. Není-li povinný orgán původcem 

souboru minimálních údajů, poskytne jej 

Úřadu ve formátu a v rozsahu, ve kterém je 

přijal, přičemž za správnost a úplnost 

odpovídá jejich poskytovatel. Současně tuto 

skutečnost povinný orgán sdělí Úřadu. 

informací uvedených v odstavci 1 a týkajících 
se fyzické infrastruktury provozovatele sítě v 
elektronické podobě, zpřístupnil tyto části 
informací elektronickými prostředky 
prostřednictvím jednotného informačního 
místa do 1. ledna 2017, a členské státy po 
takových subjektech veřejného sektoru 
požadují, aby je na požádání zpřístupnily 
podnikům zajišťujícím nebo oprávněným 
zajišťovat veřejné komunikační sítě, aniž jsou 
dotčena omezení podle odstavce 1. Veškeré 
aktualizace těchto informací a jakékoli nové 
prvky minimálních informací uvedených v 
odstavci 1, které subjekt veřejného sektoru 
obdrží, se zpřístupní jednotnému 
informačnímu místu do dvou měsíců ode dne 
jejich přijetí. Je-li třeba zaručit spolehlivost 
poskytnutých informací, lze tuto lhůtu 
prodloužit maximálně o jeden měsíc. 

§ 6 odst. 5 (5) Oprávněná osoba může po vyrozumění 

Úřadem podle odstavce 3 požádat o 

poskytnutí souboru minimálních údajů 

povinnou osobu.  

32014L0061 Článek 4 
odst. 4 

4. Nejsou-li minimální informace uvedené v 
odstavci 1 k dispozici prostřednictvím 
jednotného informačního místa, členské státy 
vyžadují, aby provozovatelé sítí tyto 
informace zpřístupnili na základě konkrétní 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě. V této žádosti se specifikuje oblast, v níž 
je plánováno budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Přístup k informacím se 
poskytne do dvou měsíců od obdržení 
písemné žádosti za přiměřených, 
nediskriminačních a transparentních 
podmínek, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 1. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSADBD3MTO)



Stránka 12 (celkem 27) 

§ 7 odst. 1 (1) Povinná osoba odmítne žádost o 

poskytnutí souboru minimálních údajů 

z důvodu podle § 5 odst. 1 nebo zachování 

obchodního tajemství. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 1 třetí 
pododstavec 

Členské státy mohou umožnit přístup k 
minimálním informacím, které mají být 
omezeny, pouze je-li to považováno za nutné 
v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, národní 
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 
bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního či 
obchodního tajemství. 

§ 7 odst. 4 (4) Byla-li žádost odmítnuta nebo neposkytla-

li povinná osoba do 2 měsíců ode dne, kdy jí 

byla žádost doručena, oprávněné osobě 

soubor minimálních údajů, má oprávněná 

osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 6 

6. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 

§ 7 odst. 5 (5) Úřad rozhodne o povinnosti poskytnout 

údaje nebo rozhodne o odmítnutí poskytnutí 

údajů. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 6 

6. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 

§ 8 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní průzkum své 

fyzické infrastruktury na místě oprávněné 

osobě na základě její odůvodněné žádosti a 

na její náklady, a to na základě spravedlivých, 

32014L0061 Článek 4 
odst. 5 

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku zajišťujícího nebo oprávněného 
zajišťovat veřejné komunikační sítě členské 
státy vyžadují, aby provozovatelé sítí vyhověli 
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přiměřených a nediskriminačních podmínek, 

nejsou-li dány důvody pro odmítnutí žádosti. 

přiměřeným žádostem o průzkum na místě 
týkajícím se konkrétních prvků jejich fyzické 
infrastruktury. V této žádosti se specifikují 
prvky sítě dotčené v souvislosti s budováním 
prvků vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od data obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou dotčena 
příslušná omezení podle odstavce 1. 

§ 8 odst. 2 (2) Žádost o průzkum na místě musí být 

písemná. Přílohou žádosti musí být návrh na 

uzavření smlouvy, který vymezí fyzickou 

infrastrukturu, o jejíž průzkum na místě se 

žádá, a stanoví způsob, termín a cenu 

provedení průzkumu na místě. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 5 

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku zajišťujícího nebo oprávněného 
zajišťovat veřejné komunikační sítě členské 
státy vyžadují, aby provozovatelé sítí vyhověli 
přiměřeným žádostem o průzkum na místě 
týkajícím se konkrétních prvků jejich fyzické 
infrastruktury. V této žádosti se specifikují 
prvky sítě dotčené v souvislosti s budováním 
prvků vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od data obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou dotčena 
příslušná omezení podle odstavce 1. 

§ 9 odst. 1 (1) Povinná osoba odmítne žádost o průzkum 

na místě z důvodů uvedených v § 5 odst. 1 

nebo může odmítnout žádost z důvodů 

uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) až e) anebo 

neobsahuje-li žádost náležitosti podle § 8 

odst. 2.  

32014L0061 Článek 4 
odst. 5 

5. Na základě konkrétní písemné žádosti 
podniku zajišťujícího nebo oprávněného 
zajišťovat veřejné komunikační sítě členské 
státy vyžadují, aby provozovatelé sítí vyhověli 
přiměřeným žádostem o průzkum na místě 
týkajícím se konkrétních prvků jejich fyzické 
infrastruktury. V této žádosti se specifikují 
prvky sítě dotčené v souvislosti s budováním 
prvků vysokorychlostních sítí elektronických 
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komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků sítě se povolí do 
jednoho měsíce od data obdržení písemné 
žádosti za přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek, aniž jsou dotčena 
příslušná omezení podle odstavce 1. 

§ 9 odst. 4 (4) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 

1 měsíce ode dne doručení žádosti povinné 

osobě uzavřena smlouva týkající se 

průzkumu na místě, má oprávněná osoba 

právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 6 

6. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 

§ 10 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní u stavebních prací, 

zcela nebo zčásti financovaných z veřejných 

prostředků, oprávněné osobě koordinaci 

stavebních prací za účelem zavedení 

vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací, a to na základě její odůvodněné 

žádosti a za spravedlivých, přiměřených 

a nediskriminačních podmínek, nejsou-li dány 

důvody pro odmítnutí žádosti podle odstavce 

4 a obsahuje-li žádost náležitosti podle 

odstavce 2. 

32014L0061 Článek 5 
Odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel sítě provádějící přímo nebo 
nepřímo stavební práce zcela nebo částečně 
financované z veřejných prostředků vyhověl 
všem přiměřeným žádostem podniků 
zajišťujících nebo oprávněných zajišťovat 
veřejné komunikační sítě o koordinaci 
stavebních prací s cílem budování prvků 
vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací, a to za transparentních a 
nediskriminačních podmínek. Těmto 
žádostem se vyhoví, pokud:  
a) si to nevyžádá žádné dodatečné náklady, 
mimo jiné z důvodu dalšího prodlení, pro 
původně plánované stavební práce;  
b) to nebrání kontrole nad koordinací prací a  
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c) je žádost o koordinaci podána co nejdříve 
a v každém případě nejpozději jeden měsíc 
před předložením konečného projektu 
příslušným orgánům k udělení povolení.  
Členské státy mohou stanovit pravidla pro 
rozdělení nákladů souvisejících s koordinací 
stavebních prací. 

§ 10 odst. 4 (4) Žádosti o koordinaci stavebních prací 

povinná osoba vyhoví, pokud 

a) koordinace stavebních prací nevyžaduje 

dodatečné náklady pro původně plánované 

stavební práce, které by nesla povinná osoba, 

zejména z důvodu dalšího prodlení, 

b) jí to nebrání v kontrole nad stavebními 

pracemi,  

c) žádost o koordinaci stavebních prací 

oprávněná osoba podala nejpozději 1 měsíc 

před podáním žádosti o povolení a 

d) není ohrožena bezpečnost a integrita sítí, 

bezpečnost státu, veřejná bezpečnost, 

veřejné zdraví nebo zachování jejího 

obchodního tajemství. 

32014L0061 Článek 5 
Odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby každý 
provozovatel sítě provádějící přímo nebo 
nepřímo stavební práce zcela nebo částečně 
financované z veřejných prostředků vyhověl 
všem přiměřeným žádostem podniků 
zajišťujících nebo oprávněných zajišťovat 
veřejné komunikační sítě o koordinaci 
stavebních prací s cílem budování prvků 
vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací, a to za transparentních a 
nediskriminačních podmínek. Těmto 
žádostem se vyhoví, pokud:  
a) si to nevyžádá žádné dodatečné náklady, 
mimo jiné z důvodu dalšího prodlení, pro 
původně plánované stavební práce;  
b) to nebrání kontrole nad koordinací prací a  
c) je žádost o koordinaci podána co nejdříve 
a v každém případě nejpozději jeden měsíc 
před předložením konečného projektu 
příslušným orgánům k udělení povolení.  
Členské státy mohou stanovit pravidla pro 
rozdělení nákladů souvisejících s koordinací 
stavebních prací. 

§ 10 odst. 6 (6) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 

1 měsíce ode dne doručení žádosti povinné 

osobě uzavřena smlouva týkající se 

koordinace stavebních prací, má oprávněná 

32014L0061 Článek 5 
odst. 3 

3. Pokud není dohody o koordinaci 
stavebních prací podle odstavce 2 dosaženo 
do jednoho měsíce od obdržení formální 
žádosti o jednání, členské státy zajistí, aby 
kterákoli ze stran měla právo předložit věc 
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nebo povinná osoba právo předložit věc k 

rozhodnutí Úřadu. 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu pro řešení 
sporů. 

§ 11 odst. 1 (1) Povinná osoba poskytne za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek 

oprávněné osobě na základě její odůvodněné 

písemné žádosti údaje o stavebních pracích 

financovaných z veřejných prostředků, a to: 

a) umístění a druh stavebních prací v oblasti 

vymezené katastrálním územím, 

b) prvky stávající nebo plánované fyzické 

infrastruktury dotčené stavebními pracemi, 

c) předpokládaný termín zahájení stavebních 

prací a doba jejich trvání a 

d) kontaktní údaje povinné osoby. 

32014L0061 Článek 6 
odst. 1 

1. V zájmu sjednávání dohod o koordinaci 
stavebních prací uvedených v článku 5 
členské státy vyžadují, aby kterýkoli 
provozovatel sítě na základě konkrétní 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě zpřístupnil následující minimální 
informace o probíhajících nebo plánovaných 
stavebních pracích týkajících se jeho fyzické 
infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno 
povolení, nebo povolovací řízení probíhá, 
nebo se první žádost příslušným orgánům o 
udělení povolení plánuje v následujících 
šesti měsících:  
a) umístění a druh prací;  
b) dotčené prvky sítě;  
c) předpokládaný termín zahájení prací a 
doba jejich trvání a  
d) kontaktní místo.  
V žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě se specifikuje oblast, v níž je plánováno 
budování prvků vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací. Provozovatelé sítí 
do dvou týdnů od data obdržení písemné 
žádosti poskytnou požadované informace za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Členské státy 
mohou umožnit přístup k minimálním 
informacím, které mají být omezeny, pouze 
je-li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí, národní 
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 
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bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního a 
obchodního tajemství. 

§ 11 odst. 2 (2) Údaje o plánovaných nebo prováděných 

stavebních pracích financovaných z veřejných 

prostředků a týkajících se fyzické 

infrastruktury, pro které bylo uděleno 

povolení, ohledně kterých řízení o povolení 

probíhá nebo se v následujících 6 měsících 

předpokládá, poskytne povinná osoba 

oprávněné osobě do 2 týdnů ode dne 

doručení žádosti a zároveň poskytne tyto 

údaje Úřadu. 

32014L0061 Článek 6 
odst. 1 

1. V zájmu sjednávání dohod o koordinaci 
stavebních prací uvedených v článku 5 
členské státy vyžadují, aby kterýkoli 
provozovatel sítě na základě konkrétní 
písemné žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě zpřístupnil následující minimální 
informace o probíhajících nebo plánovaných 
stavebních pracích týkajících se jeho fyzické 
infrastruktury, pro něž bylo buď uděleno 
povolení, nebo povolovací řízení probíhá, 
nebo se první žádost příslušným orgánům o 
udělení povolení plánuje v následujících 
šesti měsících:  
a) umístění a druh prací;  
b) dotčené prvky sítě;  
c) předpokládaný termín zahájení prací a 
doba jejich trvání a  
d) kontaktní místo.  
V žádosti podniku zajišťujícího nebo 
oprávněného zajišťovat veřejné komunikační 
sítě se specifikuje oblast, v níž je plánováno 
budování prvků vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací. Provozovatelé sítí 
do dvou týdnů od data obdržení písemné 
žádosti poskytnou požadované informace za 
přiměřených, nediskriminačních a 
transparentních podmínek. Členské státy 
mohou umožnit přístup k minimálním 
informacím, které mají být omezeny, pouze 
je-li to považováno za nutné v zájmu 
bezpečnosti a integrity sítí, národní 
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 
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bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního a 
obchodního tajemství. 

§ 12 odst. 1 (1) Povinná osoba žádost o údaje o 

stavebních pracích odmítne, je-li to nutné 

v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, 

bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti, 

veřejného zdraví nebo zachování jejího 

obchodního tajemství. 

32014L0061 Článek 6 
odst. 1 věta 
poslední 

Členské státy mohou umožnit přístup k 
minimálním informacím, které mají být 
omezeny, pouze je-li to považováno za nutné 
v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, národní 
bezpečnosti, veřejného zdraví nebo 
bezpečnosti, důvěrnosti nebo provozního a 
obchodního tajemství. 

§ 12 odst. 2 (2) Povinná osoba může žádost o údaje o 

stavebních pracích odmítnout, pokud 

požadované údaje 

a) zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový 

přístup; v takovém případě sdělí oprávněné 

osobě přístup ke zveřejněnému údaji, nebo 

b) poskytla Úřadu nebo povinnému orgánu 

v rámci výkonu jeho působnosti. 

32014L0061 Článek 6 
odst. 2 

2. Provozovatel sítě může žádost podle 
odstavce 1 zamítnout, pokud:  
a) požadované informace zveřejnil v 
elektronické podobě, nebo  
b) je přístup k těmto informacím zajištěn 
prostřednictvím jednotného informačního 
místa. 

§ 12 odst. 4 (4) Byla-li žádost odmítnuta nebo neposkytla-

li povinná osoba do 2 týdnů ode dne, kdy jí 

byla žádost doručena, oprávněné osobě 

údaje o stavebních pracích, má oprávněná 

osoba právo předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

32014L0061 Článek 6 
odst. 4 

4. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 

§ 13 odst. 1 (1) Oprávněná osoba má právo ukončit svou 

vysokorychlostní síť elektronických 

komunikací v prostorách koncového 

uživatele, pokud infrastruktura uvnitř budovy 

32014L0061 Článek 9 
odst. 5 

5. Pokud infrastruktura uvnitř budovy, 
připravená pro vysokorychlostní připojení, 
neexistuje, členské státy zajistí, aby měl 
každý poskytovatel veřejných komunikačních 
sítí právo ukončit svou síť v prostorách 
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umožňující připojení o rychlosti nejméně 30 

Mb/s neexistuje a pokud s tím koncový 

uživatel souhlasí. 

účastníka, pokud s tím tento účastník 
souhlasí a pokud se tak minimalizuje dopad 
na soukromý majetek třetích stran. 

§ 13 odst. 2 (2) Pokud je při zavádění nové 

vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací uvnitř budovy technicky nemožné 

nebo ekonomicky neefektivní vybudování 

nové fyzické infrastruktury uvnitř budovy, má 

oprávněná osoba právo na přístup ke 

kterékoli existující fyzické infrastruktuře uvnitř 

budovy nebo k přístupovému bodu budovy. 

32014L0061 Článek 9 
odst. 2 

2. Členské státy zajistí, aby s výhradou odst. 
3 prvního pododstavce měl každý 
poskytovatel veřejných komunikačních sítí 
právo na přístup ke kterékoli existující fyzické 
infrastruktuře uvnitř budovy za účelem 
budování vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací, pokud je 
duplikace technicky nemožná nebo 
ekonomicky neefektivní. 

§ 14 odst. 1 (1) Povinná osoba umožní přístup k fyzické 

infrastruktuře uvnitř budovy nebo 

k přístupovému bodu budovy pro účely 

zavedení vysokorychlostní sítě elektronických 

komunikací oprávněné osobě na základě její 

odůvodněné žádosti, a to za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních podmínek 

včetně ceny za použití stávající fyzické 

infrastruktury uvnitř budovy nebo 

přístupového bodu budovy, nejsou-li dány 

důvody pro odmítnutí žádosti podle § 5  odst. 

1 nebo § 5 odst. 2 písm. a) až e), a 

neobsahuje-li náležitosti podle odstavce 2. 

32014L0061 Článek 9 
odst. 3 první 
pododstavec 

3. Členské státy zajistí, aby kterýkoliv držitel 
práva k užívání přístupového bodu a fyzické 
infrastruktury uvnitř budovy splňoval veškeré 
odůvodněné žádosti o přístup od 
poskytovatelů veřejných komunikačních sítí 
za spravedlivých a nediskriminačních 
podmínek, včetně ceny, je-li to na místě.  
 

§ 14 odst. 3 (3) Byla-li žádost odmítnuta nebo nebyla-li do 

2 měsíců ode dne doručení žádosti povinné 

osobě uzavřena smlouva týkající se přístupu 

k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy, má 

oprávněná nebo povinná osoba právo 

předložit věc k rozhodnutí Úřadu. 

32014L0061 Článek 9 
odst. 3 druhý 
pododstavec 

Pokud není dohody o přístupu uvedené v 
odstavci 1 nebo 2 dosaženo do dvou měsíců 
od obdržení formální žádosti o přístup, 
členské státy zajistí, aby každá strana měla 
právo předložit věc příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů, aby 
posoudil dodržení požadavků stanovených v 
uvedených odstavcích. Vnitrostátní orgán pro 
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řešení sporů plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k 
vyřešení sporu v nejkratší možné době a v 
každém případě do dvou měsíců, s výjimkou 
mimořádných okolností, aniž je dotčena 
možnost kterékoli ze stran předložit věc 
soudu. 

§ 15 odst. 1 (1) Nové budovy musí být vybaveny fyzickou 

infrastrukturou uvnitř budovy připravenou pro 

vysokorychlostní připojení až do koncového 

bodu sítě v prostorách koncového uživatele a 

musí být vybaveny přístupovým bodem 

budovy. Stejná povinnost platí v případě 

významné renovace. 

32014L0061 Článek 8 
odst. 1 a 2 

1. Členské státy zajistí, aby všechny nově 
postavené budovy, pro něž byla žádost o 
stavební povolení podána po 31. prosinci 
2016, byly v místě koncového uživatele, 
včetně prvků těchto budov ve spoluvlastnictví, 
vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř 
budovy, připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, až do koncových bodů sítě. Stejná 
povinnost platí v případě významné 
renovace, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po 31. prosinci 2016. 
2. Členské státy zajistí, aby všechny nově 
postavené vícebytové budovy, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 31. 
prosinci 2016, byly vybaveny přístupovým 
bodem. Stejná povinnost platí v případě 
významné renovace týkající se vícebytových 
budov, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po 31. prosinci 2016. 

§ 15 odst. 2 (2) Povinnosti podle odstavce 1 se nevztahují 

na  

a) kulturní památky a budovy, které nejsou 

kulturní památkou, ale jsou v památkové 

rezervaci, památkové zóně nebo v 

ochranném pásmu nemovité kulturní 

památky, nemovité národní kulturní památky, 

památkové rezervace nebo památkové 

32014L0061 Článek 8 
odst. 4 

4. Členské státy mohou pro určité kategorie 
budov, zejména budovy s jedním bytem, nebo 
významné renovace, stanovit výjimky z 
povinností stanovených v odstavcích 1 a 2, 
pokud je splnění těchto povinností 
nepřiměřené, například z hlediska nákladů 
pro jednotlivé vlastníky nebo společenství 
vlastníků nebo z hlediska druhů budov, jako 
jsou zvláštní kategorie památek, historické 
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zóny5), a mohou být dotčeny zájmy státní 

památkové péče na jejich ochraně; tuto 

skutečnost stavebník nebo vlastník budovy 

doloží závazným stanoviskem orgánu státní 

památkové péče, 

b) budovy pro bydlení s méně než dvěma byty 

a 

c) budovy důležité pro obranu nebo 

bezpečnost státu6), 

d) budovy, které nejsou určené pro bydlení, 

administrativu, obchod, nebo občanské 

vybavení, 

e) víceúčelové budovy, jestliže je více než 

polovina podlahové plochy využívána k jiným 

účelům než účelům uvedeným v písmeni a). 

budovy, rekreační obydlí, vojenské budovy či 
jiné budovy využívané pro účely národní 
bezpečnosti. Tyto výjimky se řádně odůvodní. 
Zúčastněným stranám je poskytnuta 
příležitost vyjádřit se v přiměřené lhůtě k 
návrhům výjimek. Každá taková výjimka se 
oznámí Komisi. 

§ 16 odst. 1 (1) Oprávněná osoba je povinna zajistit 

ochranu údajů získaných v souvislosti 

s postupy podle tohoto zákona nebo ke 

kterým získala přístup na základě tohoto 

zákona, před jejich zneužitím nebo 

neoprávněným použitím, pokud tyto údaje 

nebyly zveřejněné. 

32014L0061 Článek 4 
odst. 8 

8. Členské státy zajistí, aby podniky zajišťující 
nebo oprávněné zajišťovat veřejné 
komunikační sítě, které obdrží přístup k 
informacím podle tohoto článku, přijaly 
vhodná opatření pro zajištění zachování 
důvěrnosti a provozního a obchodního 
tajemství. 

§ 17 odst. 3 (3) Je-li předmětem sporu cena, Úřad v rámci 

rozhodnutí sporu stanoví tuto cenu tak, aby 

cena zahrnovala náhradu ekonomicky 

oprávněných nákladů povinné osoby, a při 

jejím stanovení zohlední dopad 

navrhovaného zásahu na obchodní plán 

32014L0061 Článek 3 
odst. 5, 
článek 5 
odst. 4, 
článek 9 
odst. 3 

Článek 3 
5. Členské státy vyžadují, aby vnitrostátní 
orgán pro řešení sporů uvedený v odstavci 4 
vydal, s řádným ohledem na zásadu 
proporcionality, závazné rozhodnutí ve věci 
sporu zahájeného podle odstavce 4, včetně 

                                                 
5) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
6) § 16 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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povinné osoby včetně jí provedených investic 

do fyzické infrastruktury využívané 

k poskytování vysokorychlostních služeb 

elektronických komunikací. 

stanovení spravedlivých a přiměřených 
podmínek i cen, je-li to na místě. 
 
Článek 5 
4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgán 
pro řešení sporů uvedený v odstavci 3 vydal, 
s řádným ohledem na zásadu proporcionality, 
rozhodnutí k vyřešení sporu zahájeného 
podle odstavce 3, včetně stanovení 
spravedlivých a nediskriminačních podmínek 
a poplatků, je-li to na místě.  
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší 
spor v nejkratší možné době a v každém 
případě do dvou měsíců ode dne přijetí úplné 
žádosti, s výjimkou mimořádných okolností, 
aniž je dotčena možnost kterékoli ze stran 
předložit věc soudu. 
 
Článek 9 
3. Členské státy zajistí, aby kterýkoliv držitel 
práva k užívání přístupového bodu a fyzické 
infrastruktury uvnitř budovy splňoval veškeré 
odůvodněné žádosti o přístup od 
poskytovatelů veřejných komunikačních sítí 
za spravedlivých a nediskriminačních 
podmínek, včetně ceny, je-li to na místě.  
Pokud není dohody o přístupu uvedené v 
odstavci 1 nebo 2 dosaženo do dvou měsíců 
od obdržení formální žádosti o přístup, 
členské státy zajistí, aby každá strana měla 
právo předložit věc příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů, aby 
posoudil dodržení požadavků stanovených v 
uvedených odstavcích. Vnitrostátní orgán pro 
řešení sporů plně zohlední zásadu 
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proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k 
vyřešení sporu v nejkratší možné době a v 
každém případě do dvou měsíců, s výjimkou 
mimořádných okolností, aniž je dotčena 
možnost kterékoli ze stran předložit věc 
soudu. 

§ 17 odst. 4 (4) Je-li předmětem sporu o koordinaci 

stavebních prací výše nákladů, Úřad v rámci 

rozhodnutí sporu stanoví výši nákladů tak, 

aby náklady hrazené povinné osobě 

zahrnovaly náhradu ekonomicky 

oprávněných nákladů povinné osoby, a při 

jejím stanovení zohlední dopad 

navrhovaného zásahu na obchodní plán 

povinné osoby včetně jí provedených investic 

do fyzické infrastruktury využívané k 

poskytování vysokorychlostních služeb 

elektronických komunikací. 

32014L0061 Článek 5 
odst. 2 věta 
poslední 

Členské státy mohou stanovit pravidla pro 
rozdělení nákladů souvisejících s koordinací 
stavebních prací. 

§ 17 odst. 5 (5) Úřad projedná věc bez zbytečného 

odkladu a rozhodne o povinnosti uzavřít 

smlouvu, pokud oprávněná osoba na návrhu 

trvá, nebo poskytnout údaje nebo návrh na 

rozhodnutí sporu zamítne. Pokud nelze věc 

projednat bez zbytečného odkladu rozhodne 

Úřad 

a) o sporu o přístup k fyzické infrastruktuře do 

4 měsíců, 

b) o sporu o průzkum na místě, o sporu o 

koordinaci stavebních prací, o sporu o přístup 

k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy a o 

stanovení povinnosti poskytnout soubor 

32014L0061 Článek 3 
odst. 5, 
článek 4 
odst. 6, 
článek 5 
odst. 4, 
článek 6 
odst. 4, 
článek 9 
odst. 3 

Článek 3 
5. Členské státy vyžadují, aby vnitrostátní 
orgán pro řešení sporů uvedený v odstavci 4 
vydal, s řádným ohledem na zásadu 
proporcionality, závazné rozhodnutí ve věci 
sporu zahájeného podle odstavce 4, včetně 
stanovení spravedlivých a přiměřených 
podmínek i cen, je-li to na místě.  
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší 
spor v nejkratší možné době a v každém 
případě do čtyř měsíců ode dne přijetí úplné 
žádosti s výjimkou mimořádných okolností, 
aniž je dotčena možnost kterékoli ze stran 
předložit věc soudu.  
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minimálních údajů a údaje o stavebních 

pracích do 2 měsíců. 

Týká-li se spor přístupu k infrastruktuře 
poskytovatele sítě elektronických komunikací 
a je-li vnitrostátní orgán pro řešení sporů 
vnitrostátním regulačním orgánem, zohlední 
případně cíle stanovené v článku 8 směrnice 
2002/21/ES. Jakákoli cena stanovená 
orgánem pro řešení sporů zajistí, aby 
poskytovatel přístupu měl přiměřenou 
možnost náhrady svých nákladů, a zohlední 
dopad požadovaného přístupu na obchodní 
plán poskytovatele přístupu, včetně investic 
realizovaných provozovatelem sítě, který byl 
o přístup požádán, zejména do fyzických 
infrastruktur využívaných k poskytování 
vysokorychlostních služeb elektronických 
komunikací. 
 
Článek 4 
6. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 
 
Článek 5 
4. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní orgán 
pro řešení sporů uvedený v odstavci 3 vydal, 
s řádným ohledem na zásadu proporcionality, 
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rozhodnutí k vyřešení sporu zahájeného 
podle odstavce 3, včetně stanovení 
spravedlivých a nediskriminačních podmínek 
a poplatků, je-li to na místě.  
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší 
spor v nejkratší možné době a v každém 
případě do dvou měsíců ode dne přijetí úplné 
žádosti, s výjimkou mimořádných okolností, 
aniž je dotčena možnost kterékoli ze stran 
předložit věc soudu. 
 
Článek 6 
4. Členské státy zajistí, aby v případě sporu 
vzniklého v souvislosti s právy a povinnostmi 
stanovenými v tomto článku měla kterákoli 
strana právo obrátit se ve věci sporu na 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů. 
Vnitrostátní orgán pro řešení sporů plně 
zohlední zásadu proporcionality a vydá 
závazné rozhodnutí k vyřešení sporu v 
nejkratší možné době a v každém případě do 
dvou měsíců, s výjimkou mimořádných 
okolností, aniž je dotčena možnost kterékoli 
ze stran předložit věc soudu. 
 
Článek 9 
3. Členské státy zajistí, aby kterýkoliv držitel 
práva k užívání přístupového bodu a fyzické 
infrastruktury uvnitř budovy splňoval veškeré 
odůvodněné žádosti o přístup od 
poskytovatelů veřejných komunikačních sítí 
za spravedlivých a nediskriminačních 
podmínek, včetně ceny, je-li to na místě.  
Pokud není dohody o přístupu uvedené v 
odstavci 1 nebo 2 dosaženo do dvou měsíců 
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od obdržení formální žádosti o přístup, 
členské státy zajistí, aby každá strana měla 
právo předložit věc příslušnému 
vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů, aby 
posoudil dodržení požadavků stanovených v 
uvedených odstavcích. Vnitrostátní orgán pro 
řešení sporů plně zohlední zásadu 
proporcionality a vydá závazné rozhodnutí k 
vyřešení sporu v nejkratší možné době a v 
každém případě do dvou měsíců, s výjimkou 
mimořádných okolností, aniž je dotčena 
možnost kterékoli ze stran předložit věc 
soudu. 

§ 19 odst. 1 (1) Povinná osoba se dopustí přestupku tím, 

že neinformuje oprávněnou osobu o 

důvodech odmítnutí žádosti podle § 5 odst. 4, 

§ 7 odst. 3, § 9 odst. 2, § 10 odst. 5 a § 12 

odst. 3. 

32014L0061 Článek 11 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních opatření přijatých 
podle této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná pro zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musejí být 
vhodné, účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 19 odst. 2 (2) Oprávněná osoba se dopustí přestupku 

tím, že nezajistí ochranu údajů podle § 16 

odst. 1. 

32014L0061 Článek 11 Členské státy stanoví pravidla pro sankce za 
porušení vnitrostátních opatření přijatých 
podle této směrnice a přijmou veškerá 
opatření nezbytná pro zajištění jejich 
provádění. Stanovené sankce musejí být 
vhodné, účinné, přiměřené a odrazující. 

§ 22 odst. 1 (1) Brání-li povinné osobě plnit v budoucnu 

povinnost podle § 4 odst. 1 existující smluvní 

povinnost vzniklá přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, vyzve povinná osoba druhou 

smluvní stranu bez zbytečného odkladu po 

nabytí účinnosti tohoto zákona k obnovení 

jednání o smlouvě za účelem zrušení této 

smluvní povinnosti. Nedohodnou-li se strany v 

přiměřené lhůtě, rozhodne k návrhu kterékoli 

32014L0061 Článek 3 
odst. 3 písm. 
b) 

3. Členské státy vyžadují, aby každé odepření 
přístupu bylo založeno na objektivních, 
transparentních a přiměřených kritériích, jako 
jsou:  
b) dostupnost prostoru k uložení prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací podle odstavce 2, včetně 
budoucích potřeb provozovatele sítě ohledně 
prostoru, které jsou dostatečně prokázány;  
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z nich soud, že smluvní povinnost ruší ke dni 

a za podmínek určených v rozhodnutí. 

Návrhem stran není soud vázán. 

§ 22 odst. 2 (2) Povinnosti stanovené v § 15 odst. 1 se 

nevztahují na nové budovy a významné 

renovace, pro něž byla žádost o povolení 

podána přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona. 

32014L0061 Článek 8 
odst. 1 a 2 

1. Členské státy zajistí, aby všechny nově 
postavené budovy, pro něž byla žádost o 
stavební povolení podána po 31. prosinci 
2016, byly v místě koncového uživatele, 
včetně prvků těchto budov ve spoluvlastnictví, 
vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř 
budovy, připravenou pro vysokorychlostní 
připojení, až do koncových bodů sítě. Stejná 
povinnost platí v případě významné 
renovace, pro niž byla žádost o stavební 
povolení podána po 31. prosinci 2016. 
2. Členské státy zajistí, aby všechny nově 
postavené vícebytové budovy, pro něž byla 
žádost o stavební povolení podána po 31. 
prosinci 2016, byly vybaveny přístupovým 
bodem. Stejná povinnost platí v případě 
významné renovace týkající se vícebytových 
budov, pro něž byla žádost o stavební 
povolení podána po 31. prosinci 2016. 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32014L0061 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke 
snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací. 
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