
VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH 
ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

Změna zákona o elektronických komunikacích 

§ 8 

(1) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je 

a) zajišťování veřejných komunikačních sítí, 

b) poskytování služeb elektronických komunikací. 

(2) Podnikat v elektronických komunikacích na území České republiky mohou za 
podmínek stanovených tímto zákonem fyzické a právnické osoby, které splňují obecné 
podmínky. Oprávnění k podnikání vzniká těmto osobám dnem doručení oznámení 
podnikání, které splňuje náležitosti podle § 13, nestanoví-li tento zákon jinak. 

(3) Obecnými podmínkami pro podnikání v elektronických komunikacích se rozumí 

a) u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let, 

b) u fyzických osob plná způsobilost k právním úkonům, 

c) bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby,. 

d) předložení dokladu o tom, že fyzická nebo právnická osoba nemá nedoplatky na 
daních nebo odvodech, poplatcích, úhradách, úplatách, pokutách a penále, včetně 
nákladů řízení, které vybírají a vymáhají finanční úřady. Doklad vyhotoví místně 
příslušný finanční úřad, 

e) skutečnost, že fyzická nebo právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na 
penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo 
povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se splácením splátek. Tuto 
skutečnost fyzická nebo právnická osoba doloží čestným prohlášením. 

 (4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně 
odsouzen pro úmyslný trestný čin související s vykonáváním komunikačních činností 
podle § 7. 

(4) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje osoba, která nebyla 
pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin související s vykonáváním 
komunikačních činností podle § 7 nebo se na ni hledí jako by nebyla 
odsouzena67) 

(5) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 splňovat rovněž 
osoba oprávněná jednat jejím jménem. 
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(6) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Úřad si za účelem 
doložení bezúhonnosti vyžádá podle zvláštního právního předpisu 53) výpis z evidence 
Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá 
bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je 
fyzická osoba občanem, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých se déle než 3 
měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo 
mimo území České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné 
Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady 
vydává, jakož i doklady vydanými státy, ve kterých podnikala déle než 3 měsíce v 
posledních 3 letech, pokud tyto státy takovéto doklady vydávají. Fyzická osoba, která 
není státním občanem České republiky a nemá na území České republiky 
povolen trvalý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné 
Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je fyzická osoba občanem, nebo státem 
posledního pobytu. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České 
republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů 
vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento stát takovéto doklady vydává. 
Fyzická osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu 
Evropské unie nebo má nebo měla adresu bydliště v jiném členském státě 
Evropské unie, může místo výpisu z evidence obdobné Rejstříku trestů doložit 
bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které 
jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie53). Výpisy 
dokladující bezúhonnost nesmí být starší 3 měsíců. Nevydává-li stát výpisy nebo 
doklady podle věty čtvrté a páté, předloží Úřadu fyzická nebo právnická osoba čestné 
prohlášení o své bezúhonnosti. 

__________________________ 

53) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

67) § 105 a § 106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

Oprávnění k využívání cizích nemovitostí 

§104 

(1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil 
podnikání, je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném 
podle zvláštního právního předpisu 43) a za splnění dále stanovených podmínek 
zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm 

a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně 
jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního 
komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné 
komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky, 
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b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, 
související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související 
elektrické přípojky, 

c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě, 
související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související 
elektrické přípojky. 

(2) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil 
podnikání, je oprávněn za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat 
na cizí stavbě nebo v ní 

a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů 
veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a 
přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické 
přípojky, 

b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné 
komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická 
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody 
a související elektrické přípojky, 

c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů 
veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související 
elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní 
elektrické rozvody a související elektrické přípojky. 

(3) Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 písm. b) a c) uzavře 
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti 
písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené 
nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy 
vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti. 
Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno k zajištění 
výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 písm. b) a c) a 2 písm. b) a c) s vlastníkem 
dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle 
odstavce 2 písm. a) postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a 
komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti. 

(3) Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 uzavře 
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené 
nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části 
dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a 
zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části 
nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je 
možno k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 s vlastníkem 
dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění 
podle odstavce 2 písm. a) postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení 
a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Maximální 
výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene podle věty první se 
stanoví podle zvláštního právního předpisu68). 
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(4) Nedojde-li s vlastníkem dotčené nemovitosti k uzavření písemné smlouvy o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáže-li 
podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, že vlastník dotčené nemovitosti není 
znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný 
nebo je-li vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne 
o návrhu podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení věcného 
břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního právního předpisu 44a). Podnikatel 
zajišťující veřejnou komunikační síť může vykonávat oprávnění uvedená v rozhodnutí 
vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva k dotčené nemovitosti ode dne 
vykonatelnosti tohoto rozhodnutí. 

(5) Omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k 
dosažení účelu uvedeného v odstavcích 1 a 2 nezbytné. 

(6) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je dále na základě prokazatelného 
oznámení vlastníkovi, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti oprávněn 

a) v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s 
činnostmi uvedenými v odstavcích 1 a 2 a při přípravě projektové dokumentace, 
opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení 
umístěných na cizích nemovitostech, 

b) v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý 
provoz komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu 
s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem 42). 

Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na 
dotčenou nemovitost nebo kácení či oklešťování dřevin rostoucích na této nemovitosti, 
včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na nemovitosti vykonávány. 
Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem. 

(7) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen při výkonu oprávnění 
podle odstavců 1, 2, 6 a 13 co nejvíce šetřit práv vlastníků dotčených nemovitostí. Po 
skončení prací je povinen uvést nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné 
s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu 
nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto 
skutečnost vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti. Po 
vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého 
klestu a zbytků po těžbě, nedohodne-li se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak. 

(8) Oprávnění uvedená v odstavcích 1 a 2 nenahrazují povinnosti podnikatele 
zajišťujícího veřejnou komunikační síť podle zvláštního právního předpisu 41). 

(9) Nadzemním komunikačním vedením se rozumí drátové, kabelové nebo bezdrátové 
vedení, včetně souvisejícího elektronického komunikačního zařízení, postavené nad 
zemí, vně nebo uvnitř budov. Opěrnými body nadzemního komunikačního vedení jsou 
konstrukce nesoucí nebo podpírající vodiče nebo kabely či související elektronická 
komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, 
anténní nosič). 
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(10) Síť elektronických komunikací (včetně stožárů, nadzemního i podzemního 
komunikačního vedení a jejich opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku 
ve smyslu jiného právního předpisu 64) a je ve smyslu jiného právního předpisu 64) 
považována za inženýrskou síť. 

(11) Oprávnění z věcných břemen vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích 
právních úprav přecházejí na právní nástupce podnikatelů, zajišťujících veřejnou 
komunikační síť, vlastníky či nabyvatele těchto vedení, či jejich části, jsou-li tito 
zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť. 

(12) Podzemním komunikačním vedením se rozumí kabelové vedení, včetně 
kabelových souborů a zařízení uložených pod povrchem země a kabelových 
rozvaděčů umístěných nad úrovní terénu. Kabelovými soubory a zařízeními jsou 
zejména spojky, kabelové doplňky, průběžné zesilovače, opakovače, zařízení k 
ochraně kabelu před korozí, před přepětím, zařízení pro tlakovou ochranu kabelu, 
ochranné trubky kabelů. Vytyčovacími body podzemního komunikačního vedení jsou 
kabelové označníky, patníky nebo sloupky určující polohu kabelových souborů a 
zařízení, křižovatky kabelů s komunikacemi, dráhou, vodními toky, polohové změny 
trasy kabelu v obcích nebo ve volném terénu. 

(13) V případě poruchy nebo přerušení provozu komunikačního vedení nebo 
elektronického komunikačního zařízení je podnikatel oprávněný podle odstavců 1 a 2 
oprávněn za účelem odstranění poruchy nebo přerušení provozu vstoupit na 
nemovitost, na níž je toto vedení nebo elektronické komunikační zařízení umístněno, 
bez souhlasu vlastníka, popřípadě správce nebo uživatele podle odstavce 6, nebylo-li 
ani při vynaložení přiměřeného úsilí možné vlastníkovi, popřípadě správci nebo 
uživateli dotčené nemovitosti vstup s dostatečným předstihem oznámit a takový 
souhlas získat. V takovém případě je tento podnikatel povinen bezodkladně oznámit 
vlastníku, popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti provedení prací, jejich 
místo zabezpečit a zajistit následně uvedení dotčené nemovitosti do předchozího, 
popřípadě náležitého stavu. 

(14) Dojde-li mezi vlastníkem nemovitosti a podnikatelem zajišťujícím veřejnou 
komunikační síť ke sporu o rozsahu oprávnění uvedených v odstavcích 1, 2 a 6, 
rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s 
Úřadem. 

(15) Právní vztahy odpovědnosti za škodu způsobenou podnikatelem zajišťujícím 
veřejnou komunikační síť v souvislosti s omezením vlastnického práva vlastníka 
nemovitosti pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 6 se řídí občanským zákoníkem. 

(16) Vlastník domu, bytu nebo nebytového prostoru je povinen umožnit uživateli tohoto 
domu, bytu nebo nebytového prostoru 

a) příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zvláštního 
právního předpisu 11) za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality, 

b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě včetně rozvaděče 
a koncového bodu sítě. 
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Vznikne-li tím škoda na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit; této 
odpovědnosti se nemůže zprostit. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo 
nebytového prostoru a uživatelem tohoto domu, bytu nebo nebytového prostoru ke 
sporu o rozsahu těchto povinností, rozhodne na návrh jedné ze stran sporu příslušný 
stavební úřad v součinnosti s Úřadem. 

 (17) Stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení veřejné 
komunikační sítě elektronických komunikací, nese náklady nezbytné úpravy 
dotčeného úseku vedení sítě elektronických komunikací, a to na úrovni stávajícího 
technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity 
nadzemního nebo podzemního vedení sítě elektronických komunikací nese vlastník 
tohoto vedení. 

_________________________________________ 

11) Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

41) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 

42) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

43) § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb. 

44a) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 
ke stavbě (zákon o vyvlastnění). 

64) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

68) § 16b zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 108 
 

Působnost Úřadu 
 
(1) Úřad podle tohoto zákona 
a) vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede 

evidenci podnikatelů v elektronických komunikacích, 
b) vydává opatření obecné povahy,  
c) provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje 

podniky s významnou tržní silou (§ 53) a ukládá jim zvláštní povinnosti, 
d) stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a 

přezkoumává poskytování univerzální služby, 
e) stanovuje čisté náklady na poskytování univerzální služby, rozhoduje o povinnosti 

vrátit finanční prostředky neoprávněně čerpané na úhradu čistých nákladů 
poskytování univerzální služby a rozhoduje, zda výše čistých nákladů představuje 
pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž, 

f) vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických 
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komunikací, 
g) rozhoduje ve sporech, stanoví-li tak tento zákon, 
h) spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, 

Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), Sdružením BEREC 
a s Komisí, 

i) ukládá povinnosti nepeněžitého plnění, 
j) ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení, 
k) vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu 18) při 

uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti 
v oblasti elektronických komunikací nebo pro její výkon na území České republiky, 
pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této činnosti získána nebo tato činnost 
vykonávána mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské 
unie nebo jejich rodinnými příslušníky, 

l) stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky, 
m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje 

rušení, 
n) ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností, 
o) vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze, 
p) provádí výběrová řízení a monitorování dodržování závazků vyplývajících držitelům 

přídělů rádiových kmitočtů z výběrových řízení, 
q) zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích 

plánů, 
r) zřizuje a spravuje radiokomunikační účet, 
s) předkládá Ministerstvu věcné návrhy právních předpisů v oblasti elektronických 

komunikací a spolupracuje s Ministerstvem na jejich přípravě, 
t) vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu 

zmocnění podle tohoto zákona, 
u) zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách 

patřících do jeho působnosti, 
v) vykonává státní statistickou službu, 
w) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech 

stanovených vládou, 
x) získává a zpracovává v rámci statistického zjišťování údaje z oblasti elektronických 

komunikací od subjektů vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za 
podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 45) a poskytuje jednotlivé 
údaje získané při statistickém zjišťování Ministerstvu, 

y) zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné 
správy, 

 z) rozhoduje o uložení povinnosti změnit smlouvu nebo její zveřejněný návrh pro 
veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k 
veřejné komunikační síti podle § 63 odst. 5, 

aa) je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto 
zákonem nebo uložených z moci úřední na jeho základě, 

bb) provozuje informační systémy podle tohoto zákona a automatizovaný systém 
monitorování kmitočtového spektra., 

cc) zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů 
a o využívání rádiového spektra. 

 
(2) Úřad vykonává i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto zákona anebo 
jiných právních předpisů 2). 
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(3) Při výkonu své působnosti Úřad vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, 
doporučení, pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie, Evropskou 
agenturou pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a Sdružením       BEREC a z 
hlavních zásad státní politiky v elektronických komunikacích. Rozhodne-li se Úřad 
nepostupovat podle doporučení Komise, kterým se harmonizuje uplatňování práva 
Evropské unie upravujícího oblast elektronických komunikací, bezodkladně o tom 
informuje Komisi spolu s odůvodněním takového postupu. 

 
_____________________________________ 
2) Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon 
o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů. 
18) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 
příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o 
uznávání odborné kvalifikace). 
45) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

§ 118 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že 

a) podniká v oblasti elektronických komunikací v rozporu s § 8, 

b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1, 

c) v rozporu s § 13 neoznámí předem Úřadu zahájení komunikační činnosti, nebo 
změny údajů, které uvedla v oznámení o komunikační činnosti, nebo neoznámí 
ukončení komunikační činnosti, 

d) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění, 

e) využívá číslo v rozporu s číslovacím plánem podle § 29 odst. 1, 

f) využívá číslo bez oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 1, nebo v rozporu s 
tímto oprávněním, 

g) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 3, 

h) použije bránu v rozporu s § 83 odst. 4, 

i) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv 
třetím osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty, 

j) využívá síť nebo službu elektronických komunikací v rozporu s § 96 odst. 1 nebo 2, 
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k) v rozporu s § 96 odst. 3 jako podnikatel, který poskytuje službu dotazů na účastnická 
čísla nebo jiné obdobné údaje, poskytuje údaje účastníka, které veřejný seznam 
neobsahuje, 

l) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné 
povahy vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 
62 odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6, § 86 odst. 3, 

m) jako držitel oprávnění k využívání čísel v rozporu s § 32 odst. 3 neoznámí změnu 
skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno, 

n) jako právní nástupce osoby, která byla držitelem přídělu rádiových kmitočtů, 
neinformuje o svém nástupnictví podle § 22c odst. 3 nebo § 22d odst. 2, 

o) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje 
technické požadavky, 

p) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení 
podle § 102 odst. 3, 

q) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního 
komunikačního vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 
102 odst. 5 nebo ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje 
stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 103 odst. 1, nebo 

r) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního 
vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto 
vedení, nebo která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez 
předchozího souhlasu vlastníka vedení. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 1 se dopustí správního deliktu tím, že 

a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním, 

b) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic 
bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění, 

c) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo 
toto oprávnění uděleno, 

d) jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů neinformuje Úřad o pronájmu 
tohoto oprávnění podle § 19a odst. 4, 

e) pronajme toto oprávnění v rozporu s § 19a odst. 1, nebo 

f) v rozporu s § 26 odst. 2 nezajistí, aby obsluhu vysílacích rádiových zařízení 
prováděla pouze osoba, která má platný průkaz odborné způsobilosti. 

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b se dopustí správního deliktu 
tím, že  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSADBD3LTK)



Stránka 10 (celkem 26) 

a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu 
bylo toto oprávnění uděleno, nebo 

b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14. 

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož 
provozem vzniká vysokofrekvenční energie, se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení 
nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo 
rušení poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování 
radiokomunikačních služeb, nebo 

b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení 
provozu elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb. 

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo o 
jejich odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo 

b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.  

(6) Podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že 

a) v rozporu s § 23 odst. 1 uzavře smlouvu o převodu přídělu bez souhlasu Úřadu, 

b) diskriminuje jiného podnikatele poskytujícího službu elektronických komunikací, 
pokud jde o číselné řady používané pro přístup k jeho službám podle § 30 odst. 10, 

c) nesplní povinnost používat normy, specifikace nebo doporučení podle § 62 odst. 1 
nebo 2, 

d) využívá poskytnuté informace v rozporu se stanoveným účelem nebo 
nezabezpečuje zachování jejich důvěrnosti podle § 81 odst. 2, 

e) nepředá Úřadu úplné znění smlouvy nebo její změny a dodatky podle § 80 odst. 3, 

f) v rozporu s § 80 odst. 5 neinformuje odmítnutého podnikatele o odmítnutí nebo 
neuvede jeho důvody nebo tyto informace nezašle Úřadu, nebo 

g) v rozporu s § 30 odst. 11 uzavře smlouvu o převodu oprávnění k využívání čísel bez 
souhlasu Úřadu. 

(7) Držitel oprávnění k využívání čísla se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neprovede technické úpravy při změně číslovacího plánu podle § 29 odst. 3, nebo 

b) bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel nezajistí, aby bylo 
ukončeno využívání čísel na základě tohoto oprávnění podle § 36 odst. 8. 
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(8) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) nezajistí uživatelům nepřetržitý přístup k číslům tísňového volání nebo k evropským 
harmonizovaným číslům podle § 61 odst. 3 nebo neumožní svým účastníkům 
bezplatné volání na tato čísla podle § 69 písm. c), 

b) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1, 

c) neposkytne informace z databáze účastníků podle § 97 odst. 5, 

d) poruší povinnost zajistit volání na evropská harmonizovaná čísla podle § 33a odst. 
1, 

e) nezajistí informování účastníků a uživatelů podle § 33a odst. 2, 

f) nevede aktuální databázi všech svých účastníků a dostupných údajů o aktivovaných 
předplacených kartách podle § 61 odst. 4, 

g) nepředá dostupné osobní nebo identifikační údaje účastníků pro informační a 
operátorské služby podle § 66 odst. 1, 

h) nezajistí službu identifikace zlomyslných nebo obtěžujících volání podle § 67, 

i) nesplní povinnost podle § 69 písm. a) nebo b), 

j) jako podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím 
veřejné mobilní telefonní sítě nesplní povinnost podle § 75 odst. 1 nebo 3, 

k) poruší povinnost ohledně zobrazení účastnického čísla podle § 92, 

l) nepředá údaje o účastnících pro účely vedení telefonních seznamů nebo pro účely 
informační služby podle § 41 odst. 3, nebo 

m) nezajišťuje uskutečnění všech mezinárodních volání do Evropského telefonního 
číslovacího prostoru podle § 61 odst. 6. 

(9) Podnikatel zajišťující veřejnou telefonní síť se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní povinnost ohledně přesměrování volání podle § 94 odst. 1, nebo 

b) neumožní všem koncovým uživatelům veřejné telefonní sítě přístup k operátorským 
službám a nejméně k jedné informační službě podle § 66 odst. 2. 

(10) Poskytovatel univerzální služby se dopustí správního deliktu tím, že 

a) neumožňuje účastníkovi přiměřenou úroveň kontroly jeho výdajů podle § 44 odst. 4, 

b) neuplatňuje jednotné ceny nebo nerespektuje ceny stanovené Úřadem podle § 45 
odst. 2, 

c) neplní mezní hodnoty parametrů kvality nebo výkonnostních cílů jednotlivých služeb 
podle § 47 odst. 1, 
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d) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny 
Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b), 

e) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1, 

f) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4, 

g) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4, 

h) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6, 

i) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7, 

j) nesdělí nebo sdělí opožděně uživateli nemožnost splnění povinnosti podle § 40 odst. 
1 nebo odst. 3, nebo nesdělí nebo sdělí opožděně náhradní lhůtu podle § 40 odst. 6 
pro splnění povinnosti podle § 40 odst. 1 nebo 3, 

k) nezachází s údaji o účastnících nediskriminačním způsobem podle § 41 odst. 3, 

l) neuveřejní nebo nepředloží Úřadu informace podle § 47 odst. 2, 

m) neumožňuje koncovým uživatelům uskutečňovat národní a mezinárodní telefonní 
volání, faksimilní komunikaci a přenos dat rychlostmi dostatečnými pro funkční přístup 
k internetu podle § 40 odst. 5, 

n) neplní některou z povinností podle § 41 odst. 1, 

o) uveřejní identifikační údaje bez souhlasu účastníka nebo neumožní bezplatné 
neuveřejnění, opravu, ověření anebo odstranění identifikačních údajů z účastnického 
seznamu v rozporu s § 41 odst. 6, 

p) nezabezpečuje bezplatný přístup koncových uživatelů podle § 42 odst. 2, 

q) v rozporu s § 39 odst. 14 neoznámí předem, že hodlá převést svou síť určenou pro 
poskytování služeb připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti a přístupu v 
pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě, nebo její podstatnou část na jinou 
právnickou osobu, nebo 

r) neposkytuje zdravotně postiženým osobám přístup k veřejně dostupné telefonní 
službě podle § 43 odst. 1. 

(11) Podnik s významnou tržní silou se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3, 

b) v rozporu s § 60 odst. 1 neprokáže Úřadu, že uplatněné ceny jsou nákladově 
orientované, 

c) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 1, 

d) uplatňuje ceny, které neodrážejí skutečné náklady při zohlednění míry návratnosti 
investic nebo nejsou v souladu s metodikou oddělené evidence nákladů podle § 86, 
ačkoliv má povinnost nákladové orientace cen, 
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e) nesplní povinnost týkající se přístupu uloženou Úřadem podle § 84 odst. 2, 

f) odmítne návrh smlouvy o přístupu nebo o propojení v rozporu s § 84 odst. 7, 

g) nepožádá Úřad o souhlas s odmítnutím návrhu smlouvy podle § 84 odst. 8, 

h) neposkytne Úřadu informace podle § 86b odst. 1, 

i) neuveřejní referenční nabídku pro zpřístupnění účastnického vedení s náležitostmi 
a podmínkami stanovenými podle § 85, 

j) neuveřejní referenční nabídku pro využívání a přístup ke specifickým síťovým 
prvkům a přiřazeným prostředkům podle § 84 odst. 3, 

k) neuplatňuje ceny v souladu s povinností uloženou podle § 51 odst. 5 písm. f), 

l) neplní povinnosti uložené podle § 51 odst. 5 písm. a) až e), 6, 7 nebo 12, 

m) využívá informace poskytnuté od jiného podnikatele před, v průběhu nebo po 
sjednání smlouvy o přístupu nebo smlouvy o propojení sítí nebo s nimi nakládá v 
rozporu s § 81 odst. 2, 

n) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4, 

o) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4, 

p) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6, 

q) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7. 

(12) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací se 
dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesplní některou povinnost při zabezpečení ochrany údajů a důvěrnosti komunikací 
podle § 88 odst. 1, 2, 4, 5 nebo 6, 

b) nepostupuje podle § 64 odst. 12, 

c) neinformuje účastníka nebo uživatele o zpracování provozních údajů podle § 90 
odst. 8 s výjimkou osobních údajů, 

d) zpracovává provozní údaje v rozporu s § 90 odst. 6, 

e) nesdělí uživateli informace podle § 94 odst. 2, 

f) nezajistí, aby koncoví uživatelé z jiných členských států měli přístup k 
negeografickým telefonním číslům na území České republiky podle § 35, 

g) neuveřejní informace v souladu s § 54 odst. 1 písm. a) nebo nepředloží platné ceny 
Úřadu podle § 54 odst. 1 písm. b), 

h) neinformuje koncové uživatele o zavedení zvláštního režimu pro volání mezi 
příhraničními oblastmi podle § 29 odst. 2, 
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i) neposkytuje službu elektronických komunikací nepřetržitě podle § 61 odst. 1 v kvalitě 
podle § 71, 

j) nevyřídí reklamaci na vyúčtování ceny nebo poskytování služby podle § 64 odst. 10 
nebo nevrátí rozdíl ceny podle odst. 11, 

k) neposkytne vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle § 64 odst. 2, 4, 5 nebo 6, 

l) neupozorní předem prokazatelně účastníka na důsledky neplacení telefonních účtů 
podle § 65 odst. 1,  

m) postupuje při opožděném placení nebo neplacení telefonního účtu účastníkem v 
rozporu s § 65 odst. 2 nebo 3, 

n) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím roaming ve 
veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 65) 

1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací, 

2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek, 

3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu, 

4. nezavede oddělený prodej roamingových služeb za stanovených podmínek, nebo 

5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb, nebo 

o) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím oddělený 
prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii 66) 

1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným než 
stanoveným způsobem, nebo 

2. neposkytuje informace uživatelům. nebo 

p) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím 
společná pravidla pro zajištění rovného a nediskriminačního nakládání s 
provozem při poskytování služeb přístupu k internetu a zajištění souvisejících 
práv koncových uživatelů69) 

1. nezajistí přístup k otevřenému internetu, nebo 

2. nezajistí, aby smlouva, která zahrnuje služby přístupu k internetu, obsahovala 
požadované údaje, 

3. nezavede transparentní, jednoduché a účinné postupy pro vyřizování stížností 
koncových uživatelů. 

(13) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť se dopustí správního deliktu tím, 
že 

a) nesplní některou z povinností při šíření služeb a programů televize širokého formátu 
podle § 68 odst. 1, 
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b) nesplní některou z povinností podle § 69, 

c) neuveřejní nebo neoznámí Úřadu způsobem, v rozsahu a ve lhůtách stanovených 
v § 73 odst. 7 a 8 typy rozhraní a jejich technické specifikace, která nabízí pro připojení 
přístrojů, nebo změny těchto technických specifikací, 

d) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos 
údajů podle § 33 odst. 3 písm. b), 

e) odmítne připojit, odpojí nebo vyřadí z provozu přístroj bez povolení Úřadu podle § 
74 odst. 5 nebo odpojí přístroj, aniž by byly splněny podmínky podle § 74 odst. 6, 

f) neplní povinnost šířit určitý rozhlasový nebo televizní program a s tímto programem 
související služby podle § 72 odst. 1, 

g) nejedná podle § 79 odst. 1 o propojení, ačkoliv byl o to požádán jiným podnikatelem, 
který podle § 13 oznámil podnikání, 

h) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků, včetně svých účastníků, podle § 
33 odst. 3 písm. a), 

i) neznemožní ve své síti přístup telekomunikačního koncového zařízení, ze kterého 
byla uskutečňována zlomyslná volání, k veřejné komunikační síti podle § 33 odst. 9, 

j) nesplní povinnost sdílení uloženou Úřadem podle § 84 odst. 4, 

k) nesplní některou z povinností podle § 104 odst. 7,  

l) neumožní připojení telekomunikačního koncového zařízení k rozhraní podle § 73 
odst. 6, nebo 

m) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní roamingový 
přístup za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o 
roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii 65). 

(14) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nesjednává ceny v souladu s § 55 odst. 1 nebo 3, 

b) nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech své sítě rozhraní pro připojení 
koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv podle § 97 
odst. 1, 

c) v rozporu s § 97 odst. 3 neuchovává provozní a lokalizační údaje, nepředá je 
oprávněnému orgánu, po uplynutí doby uchovávání je nezlikviduje nebo nezajistí, aby 
nebyl uchováván obsah zpráv anebo takto uchovávaný dále předáván, 

d) nezajistí srozumitelnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů 
podle § 97 odst. 6, 

e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8, 
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f) nevede evidenci podle § 97 odst. 10 nebo tuto evidenci nepředá podle § 97 odst. 11, 

g) neinformuje Úřad nebo uživatele v rozsahu a způsobem podle § 98 odst. 4, 

h) nezajistí bezpečnost a integritu své sítě nebo bezpečnost služeb, které poskytuje, 
podle § 98 odst. 1, 

i) nesplní některou z povinností k zabezpečení bezpečnosti a integrity své sítě a 
interoperability poskytovaných služeb podle § 99 odst. 1, 2 nebo 4, 

j) jako podnikatel, který má zvláštní nebo výhradní práva na poskytování služeb v jiném 
odvětví v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, nevede 
oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 8 písm. a) nebo strukturálně 
neoddělí činnosti podle § 86 odst. 8 písm. b), 

k) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů 
porušením některé z povinností podle § 89 odst. 1 nebo § 91 odst. 2, 3 nebo 4, 

l) iniciuje přenos telefonního čísla, aniž by o to účastník požádal, 

m) nezajistí pro účastníky veřejně dostupné telefonní služby veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací možnost ponechat si své telefonní číslo podle § 34 odst. 
1, 

n) v rozporu s § 34 odst. 4 překročí lhůtu pro přenesení čísla stanovenou opatřením 
obecné povahy, anebo v rozporu s § 34 odst. 5 překročí dobu jednoho pracovního dne, 
po kterou není účastníkovi během procesu přenesení telefonního čísla na tomto čísle 
poskytována veřejně dostupná služba elektronických komunikací, 

o) nesplní povinnost informovat uživatele o ceně za volání na čísla s vyjádřenou cenou 
uloženou mu Úřadem podle § 35 odst. 2, 

p) nesplní povinnost zablokovat přístup k číslům nebo službám uloženou mu Úřadem 
podle § 35 odst. 3, 

q) nesplní povinnost zadržet platby podle § 35 odst. 3 nebo 4, 

r) neuveřejní v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup pro 
koncové uživatele návrh smlouvy podle § 63 odst. 2, 

s) nezpřístupní informace podle § 63 odst. 3, 

t) neumožní uživateli uzavřít smlouvu podle § 63 odst. 4, 

u) neprovede ve stanovené lhůtě změnu smlouvy nebo neprovede změnu 
zveřejněného návrhu smlouvy podle § 63 odst. 5, 

v) nevyrozumí účastníka v zákonem stanovené lhůtě o změně smlouvy nebo o jeho 
právu bez sankce vypovědět smlouvu podle § 63 odst. 6, 

w) uzavře smlouvu se spotřebitelem nebo uživatelem v rozporu s § 63 odst. 7, 
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x) nesplní povinnost uveřejnit přehled o aktuálních cenách, kvalitě a podmínkách jím 
poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a opatřeních 
přijatých s cílem zajistit rovnocenný přístup i pro zdravotně postižené uživatele 
uloženou Úřadem podle § 71 odst. 1, 

y) ohrozí důvěrnost zpráv a s nimi spojených provozních a lokalizačních údajů 
porušením některé z povinností podle § 90 odst. 2, 3, 4 nebo 5, 

z) neomezí zpracování údajů podle § 90 odst. 9,  

aa) nepodrobí se bezpečnostnímu auditu nebo nepředloží Úřadu údaje podle § 98 
odst. 6, 

ab) neuvede ve smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací nebo zajišťující připojení k veřejné komunikační síti všechny informace 
podle § 63 odst. 1 nebo jsou uvedené informace v rozporu s tímto ustanovením, 

ac) neposkytne spotřebiteli informace podle § 63 odst. 9 nebo 10, 

ad) uplatňuje podmínky pro ukončení smlouvy na dobu určitou v rozporu s § 63 odst. 
11, nebo 

ade) v rozporu s § 89 odst. 4 neposkytne údaje, nebo je poskytne opožděně. 

(15) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně 
dostupnou službu elektronických komunikací se dále dopustí správního deliktu tím, že 
nesplní některou z povinností při zabezpečení ochrany údajů podle § 88a odst. 1 nebo 
2. 

(16) Podnikatel poskytující službu šíření chráněného obsahu se dopustí správního 
deliktu tím, že 

a) nenabízí všem provozovatelům rozhlasového a televizního vysílání služby v souladu 
s § 83 odst. 5, 

b) nevede oddělenou evidenci nákladů a výnosů podle § 86 odst. 2, 

c) nepředloží výsledky oddělené evidence k ověření podle § 86 odst. 4, 

d) neuveřejní závěry ověření výsledků oddělené evidence podle § 86 odst. 4, 

e) nedoloží výpočet cen podle § 86 odst. 5 nebo 6, 

f) nepředloží roční výsledky oddělené evidence nebo účetní údaje podle § 86 odst. 7. 

(17) Podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání se dopustí 
správního deliktu tím, že 

a) nejedná o uzavření smlouvy podle § 72a odst. 2, 

b) neuzavře smlouvu podle § 72a odst. 3, nebo 
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c) nevypracuje nebo neuveřejní návrh smlouvy včetně všeobecných smluvních 
podmínek podle § 72b odst. 1. 

(18) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro zemské digitální rozhlasové 
a televizní vysílání se dopustí správního deliktu tím, že 

a) nezajistí poskytování služby elektronického programového průvodce podle § 83 
odst. 9 písm. b), 

b) neumožní šíření rozhlasových a televizních programů podle § 83 odst. 9 písm. a), 
nebo 

c) nevyužívá přidělený rádiový kmitočet podle § 83 odst. 9 písm. c). 

(19) Podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální televizní 
vysílání nebo podnikatel poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání 
v této síti se dopustí správního deliktu tím, že nesdělí Úřadu údaje o volné kapacitě 
datového toku podle § 72c. 

(20) Podnikatel poskytující službu šíření digitálního rozhlasového a televizního vysílání 
se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí ve své síti službu šíření služeb přímo 
souvisejících s programem podle § 83 odst. 8. 

(21) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 
originaci národních volání se dopustí správního deliktu tím, že 

a) poruší povinnost umožnit bezplatné volání na čísla tísňového volání podle § 33 odst. 
1 nebo nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě 
identifikaci volajícího podle § 33 odst. 2, nebo 

b) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle 
§ 33 odst. 5. 

(22) Za správní delikt podle § 118 se uloží pokuta do 

a) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 
písm. f), odstavce 3 písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. 
ade), 

b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. 
c) až e), odstavce 3 písm. a), odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), 
odstavce 12 písm. f) až o) odstavce 12 písm. f) až p), odstavce 13 písm. i) až m), 
odstavce 14 písm. k) až ad) nebo odstavce 15, 

c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 
písm. a), b), odstavce 4, odstavce 6 písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až 
c), odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i), odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), 
odstavce 13 písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20 
nebo 21. 

_____________________________ 
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65) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 
o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. 

66) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince 2012 o 
odděleném prodeji regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii. 

69) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2015/2120, kterým se stanoví 
opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES 
o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací a nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve veřejných mobilních 
komunikačních sítích v Unii. 

 

Změna zákona o správních poplatcích 
 
Příloha část I. položka 17 
 
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání 
   rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14) 
   a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty  
      nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15)        Kč    1 000 
   b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty     Kč    5 000 
   c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke  
      stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou 
      stavby garáže                                   Kč      500 
   d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo  
      řadových garáží                                 Kč    1 000 
                                               a 500 Kč za čtvrté 
                                               a každé další stání, 
                                                 nejvýše Kč 5 000 
   e) ke stavbám, které nevyžadují stavební  
      povolení ani ohlášení s výjimkou staveb  
      veřejné technické infrastruktury, nebo ke  
      stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou  
      uvedené v písmenu a) nebo b)                    Kč    1 000 
   f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)        Kč   20 000 
   g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného  
      pro čištění odpadních vod do kapacity 50  
      ekvivalentních obyvatel                         Kč      300 
   h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč    3 000 
 
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území 
   a) do výměry 5 000 m2 včetně                       Kč    1 000 
   b) nad výměru 5 000 m2                             Kč    3 000  
 
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  Kč    1 000 
 
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu                Kč    2 000 
 
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných  
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   požadavků na využívání území                       Kč    5 000  
 
6. Vydání regulačního plánu na žádost                 Kč   10 000 
 
Poznámky 
 

1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo 
veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými 
písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených 
v jednotlivých písmenech této položky. 

 
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere 

správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 
 
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny 

sazby příslušného poplatku. 
 
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši 

poloviny sazby příslušného poplatku. 
 
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši 

poloviny sazby příslušného poplatku. 
 
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 

vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku. 
 
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad 

poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této 
položky, popřípadě této položky a položky 18. 

 
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení 

stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o provedení stavby. 

 
9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní 

úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona. 
 

_______________________ 
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. 
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
 
 
 
 
 
Příloha část VIII. položka 114 
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zrušena 
a) Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 7 odst. 4, § 9 odst. 4, § 12 

odst. 4 a 14 odst. 3 zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací        2 000 Kč. 

 
b) Podání návrhu na rozhodnutí sporu podle § 5 odst. 5 a § 10 odst. 6 

zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací                        10 000 Kč. 
 
 

Změna stavebního zákona 
 

§ 27 
 

Pořizování územně analytických podkladů 
 

 (1) Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro svůj 
správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a 
regulačních plánů. Krajský úřad pořizuje územně analytické podklady pro území kraje 
v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování zásad územního rozvoje. 
  
 (2) Územně analytické podklady pořizuje příslušný pořizovatel na základě 
průzkumů území a na základě údajů o území, kterými jsou informace nebo data o stavu 
území, o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území, 
například ploše, pozemku, přírodnímu útvaru nebo stavbě, a která vznikla nebo byla 
zjištěna zejména na základě právních předpisů a dále informace nebo data o 
záměrech na provedení změny v území; údaje o území zahrnují i informace o jejich 
vzniku, pořízení, zpracování, případném schválení nebo nabytí platnosti a účinnosti 
(dále jen "údaje o území"). Podkladem pro pořízení územně analytických podkladů 
může být i technická mapa. 
  
 (3) Údaje o území poskytuje pořizovateli orgán veřejné správy, jím zřízená 
právnická osoba a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále jen "poskytovatel 
údajů") především v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, 
přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Grafická část se 
poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné 
trigonometrické sítě katastrální18). Tyto údaje o území může pořizovatel použít jen 
pro územně plánovací činnostÚdaje o území mohou být použity pro činnost orgánů 
veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně 
plánovací dokumentace a územní studie. 
  
 (4) Vlastník technické infrastruktury poskytuje úřadu územního plánování v 
grafickém vyhotovení polohopisnou situaci technické infrastruktury dokončené a 
zkolaudované po dni nabytí účinnosti tohoto zákona v souřadnicovém systému 
Jednotné trigonometrické sítě katastrální18) v měřítku katastrální mapy, případně v 
měřítku podrobnějším. U technické infrastruktury dokončené a zkolaudované přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona poskytne polohopisné údaje v jemu dostupném 
systému, pokud tento zákon nestanoví jinak. 
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 (5) Vlastník dopravní a technické infrastruktury je oprávněn požadovat na 
pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území podle tohoto 
zákona, nejvýše však do výše nákladů na pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů 
na doručení pořizovateli. 
  
____________________  
  
18) Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, 
státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.Nařízení 
vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
§ 103 

 
Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební 

povolení ani ohlášení 
 
(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují 
a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2, 
b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 
80 odst. 3 písm. e), 
c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární 
bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a 
nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 
d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění 
se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní 
prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a 
nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, 
e) stavby, a to 
1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení 
ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení; 
2. stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy 
a 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat či chovatelství, a 
zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek 
(např. sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv); 
3. stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 
a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m; 
4. nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich 
antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů 
podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení 
sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení, včetně jejich 
elektrických přípojek, s výjimkou budov; 
5. podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny 61) 
včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov; 
6. vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu 59) a související technologické 
objekty, včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, 
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s výjimkou budov; 
7. rozvody tepelné energie 59) a související technologické objekty, včetně systémů 
řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou budov; 
8. vedení sítí veřejného osvětlení, včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, 
informační a telekomunikační techniky; 
9. stavby pro výrobu energie s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW s výjimkou 
stavby vodního díla; 
10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických 
komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu 
nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a 
kanalizaci stavby hlavní; 
11. zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené 
výhradně pro odběr plynné fáze; 
12. zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m; 
13. nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s 
obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla; 
14. oplocení; 
15. reklamní a informační zařízení; 
16. výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně; 
17. odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 m2, které 
neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které 
mohou způsobit znečištění životního prostředí. 
 
(2) Ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny staveb uvedených v odstavci 1, 
jejichž provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů. 
 
_____________________________ 
11) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 
59) 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. 
61) Například zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury 

 
416/2009 Sb. 

ZÁKON 
 

o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
Urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a 

infrastruktury elektronických komunikací 
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§ 1 

 
(1) Tento zákon upravuje postup v souvislosti s urychlením výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. 
 
(2) Dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související, 
b) stavby dopravní infrastruktury 1) nebo stavby s nimi související umisťované v 
plochách nebo koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje, nebo 
c) v územně plánovací dokumentaci vymezené veřejně prospěšné stavby dopravní 
infrastruktury 1) nebo stavby s nimi související. 
 
(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla 
umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje 
nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi. 
 
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení 
elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve 
veřejném zájmu 5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo 
zásadami územního rozvoje kraje. 
 
(5) Infrastrukturou elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona 
rozumí komunikační vedení veřejné komunikační sítě. 
 
____________________________________ 
1) § 2 odst. 1 písm. k) bod 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). 
5) § 2 zákona 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. 
 
 
 

§ 3 
 
(1) Pro odejmutí nebo omezení práv k pozemkům nebo stavbám potřebným pro 
uskutečnění dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací platí zákon o vyvlastnění, pokud tento zákon nestanoví 
jinak. 
 
(2) Pro splnění podmínky přípustnosti vyvlastnění podle zákona o vyvlastnění, 
spočívající v povinnosti nejprve učinit návrh na získání potřebných práv k pozemku 
nebo stavbě dohodou, postačí doručení návrhu smlouvy na získání potřebných práv 
a) na adresu, kterou vlastník nemovitosti předem písemně sdělil, nebo 
b) na adresu místa trvalého pobytu vlastníka nemovitosti nebo jeho adresu bydliště v 
cizině nebo na adresu evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o fyzickou osobu, nebo 
c) na adresu sídla evidovanou v katastru nemovitostí, jde-li o právnickou osobu. 
 
Lhůta podle § 5 odst. 1 zákona o vyvlastnění počíná plynout ode dne doručení na 
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adresy uvedené v písmenech a) až c). Doručení návrhu smlouvy na získání potřebných 
práv má účinky i vůči všem právním nástupcům vyvlastňovaného. 
 
(3) Nedojde-li k dohodě na získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě, platí pro 
doručování oznámení účelu vyvlastnění odstavec 2. 
 
(4) Splnění podmínek přípustnosti vyvlastnění uvedených v odstavci 2 nebo 3 se 
nevyžaduje, pokud doručení na adresy podle odstavce 2 není možné, neboť vlastník 
nemovitosti se na nich nezdržuje, odstěhoval se nebo v místě adresy není znám. 
 
(5) Návrh smlouvy o získání práv k pozemku nebo stavbě potřebných pro uskutečnění 
účelu vyvlastnění může obsahovat požadavek, aby tento pozemek nebo stavba nebyl 
zatížen právy, která zanikají vyvlastněním. 
 
 

§ 3a 
 
Návrh smlouvy o získání potřebných práv k pozemku nebo ke stavbě podle zákona 
upravujícího vyvlastnění 6) musí v případě, že se jí získávají práva k pozemku nebo 
stavbě potřebná pro uskutečnění stavby dopravní infrastruktury a infrastruktury 
elektronických komunikací, založit též právo osoby, která touto smlouvou převádí 
potřebná práva k pozemku nebo stavbě, na vrácení převedených práv, pokud nebude 
zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření smlouvy. U infrastruktury 
elektronických komunikací se ustanovení § 3b nepoužije. 
 
_____________________________________ 
6) § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění zákona č. 405/2012 Sb. 
 
 

§ 3b 
 
(1) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě kupní 
cena ve výši 
a) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 8 v případě 
pozemku s výjimkou stavebního pozemku 7), nebo 
b) ceny stanovené znaleckým posudkem vynásobené koeficientem 1,15 v případě 
stavebního pozemku 7) nebo stavby. 
 
(2) Znalecký posudek, který je podkladem pro navržení výše kupní ceny v návrhu kupní 
smlouvy, stanoví cenu ve výši obvyklé ceny pozemku nebo stavby 8), včetně všech 
jejich součástí a příslušenství. Ocenění se provede podle oceňovacího předpisu 10) 
účinného ke dni odeslání návrhu kupní smlouvy a cena pozemku nebo stavby se ve 
znaleckém posudku určí vždy podle jejich skutečného stavu a účelu užití k tomuto dni; 
přitom se nepřihlédne k jejich zhodnocení nebo znehodnocení v souvislosti s tím, že 
jsou určeny k uskutečnění stavby dopravní infrastruktury. Při ocenění se rovněž 
nepřihlédne k navýšení obvyklé ceny jiného pozemku nebo stavby koeficienty podle 
odstavce 1. 
 
(3) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a smlouvou o zřízení, změně nebo zrušení 
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práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo práva stavby, použijí se odstavce 1 a 2 
přiměřeně. Je-li cena stanovená podle odstavce 1 nebo 2 nižší než 1 000 Kč, sjednává 
se úplata ve výši 1 000 Kč. 
 
(4) Získávají-li se potřebná práva podle § 3a za úplatu od právnické osoby zřízené 
zákonem nebo zřízené nebo založené státem, vůči níž je stát ovládající osobou, 
použije se pro ocenění odstavec 2 obdobně a odstavec 1 se nepoužije. 
 
(5) Odstavce 1 až 4 se použijí na získávání potřebných práv podle § 3a, 
a) je-li jejich nabyvatelem Česká republika nebo právnická osoba zřízená zákonem 
nebo zřízená nebo založená státem, vůči níž je stát ovládající osobou, nebo 
b) jde-li o zřízení, změnu nebo zrušení práva odpovídajícího věcnému břemenu nebo 
práva stavby za účelem provedení přeložky inženýrské sítě v souvislosti se stavbou 
dálnice nebo silnice I. třídy. 
 
____________________________________ 
7) § 9 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 3 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 
změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku). 
8) § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. 
10) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku). 
 
 

§ 3c 
 
Dojde-li u pozemku nebo stavby potřebných k uskutečnění stavby dopravní 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací k vyvlastnění, nesmí být 
lhůta, v níž je vyvlastnitel povinen zahájit uskutečňování účelu vyvlastnění, uvedená v 
rozhodnutí o vyvlastnění, delší než 4 roky od právní moci rozhodnutí. Možnost 
prodloužení této lhůty podle zákona upravujícího vyvlastnění 9) tím není dotčena. 
 
__________________________ 
9) § 25 odst. 6 zákona č. 184/2006 Sb., ve znění zákona č. 405/2012 Sb. 
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