
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů    

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 
23. listopadu 2015, s termínem dodání stanovisek do 7. prosince 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MMR K materiálu obecně: 
 
Materiál není přímo definován jako jedno z opatření 
nutných k naplnění předběžné podmínky 2.2. 
Infrastruktura přístupových sítí nové generace v rámci 
akčního plánu závazného pro ČR. Nepřímý vztah k této 
předběžné podmínce lze však nicméně z obsahu 
materiálu dovodit. Posouzení možného dopadu právě do 
oblasti předběžných podmínek bude vždy v konečné fázi 
posuzovat Evropská komise. S ohledem na tuto 
skutečnost důrazně doporučujeme, aby bylo dbáno na to, 
aby konečné znění návrhu zákona neohrozilo plnění 
předběžné podmínky a bylo v  souladu s akčním plánem. 
Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 

MMR 1) K § 2 odst. 1 písm. j) 
Požadujeme vypustit slova „ať už ze strany stavebního 
úřadu nebo provozovatele sítě“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Tato slova v definici povolení jsou zcela nadbytečná. Není 
zřejmý jejich smysl. Navrhovaná dikce není v souladu 
s definicí ve směrnici 2014/61/EU  a vedla by 
k výkladovým problémům. 

Akceptováno. 
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MMR 2) K § 3  
Doporučujeme, aby Jednotným informačním místem (dále 
jen „JIM“) bylo tímto zákonem určeno Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, nikoliv Ministerstvo vnitra.  
Tato připomínka je doporučující. 
Odůvodnění: 
Ačkoliv Ministerstvo vnitra je příslušné pro vedení registrů, 
domníváme se v tomto případě, že podstata Registru 
pasivní infrastruktury a role JIM je velmi specifickou 
záležitostí a měla by být tudíž svěřena Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, do jehož kompetencí problematika 
pasivní infrastruktury a vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací spadá. 

Neakceptováno.  
Působnost jednotného informačního místa byla svěřena 
Ministerstvu vnitra politickým rozhodnutím předsedy vlády. 

MMR 3) K § 3 odst. 2 písm. a)  
Doporučujeme změnit znění ustanovení na „eviduje a 
zveřejňuje informace podle § 5 a 8,“. 
Tato připomínka je doporučující. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme jasně vymezit informace, které JIM eviduje 
a zveřejňuje. Podle našeho názoru je informací 
evidovanou a zveřejňovanou podle § 6 soubor 
minimálních informací o fyzické infrastruktuře vymezený v 
§ 5. Proto by bylo vhodnější evidovat a zveřejňovat 
informace podle § 5, nikoli podle § 6.  

Akceptováno, ustanovení přeformulováno. 

MMR 4) K § 4 odst. 2 
Požadujeme v poslední větě vypustit slova „, popř. 
povolení“.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Pro přístup k fyzické infrastruktuře je nezbytný 
soukromoprávní akt. Povolení, tak jak je v návrhu 
definováno, je povolením veřejnoprávním, proto je jeho 
použití v této větě matoucí.  

Akceptováno. 

MMR 5) K § 5 odst. 4 
Požadujeme prodloužit lhůtu pro poskytnutí informací o 
fyzické infrastruktuře JIM na dobu delší než 2 měsíce od 
jejich přijetí či od účinnosti zákona. Současně se také 

Akceptováno,  
Lhůta pro nové informace stanovena dle směrnice, lhůta pro 
poskytnutí existujících informací po nabytí účinnosti zákona 
řešena v přechodných ustanoveních. 
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domníváme, že tato lhůta by měla být řešena v 
přechodných ustanoveních zákona, nikoli v tomto 
ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Lhůtu 2 měsíců považujeme za oprávněnou pouze pro 
poskytnutí informací o fyzické infrastruktuře ze strany 
povinného orgánu po jejich vzniku, nikoliv po nabytí 
účinnosti zákona. V mnoha případech se totiž může 
jednat o rozsáhlé soubory dat a údajů a některé z 
povinných orgánů by mohly mít s takto krátkou lhůtou 
problémy.  

MMR 6) K § 6 odst. 6 
Požadujeme ve větě třetí namísto slov „se povolí“ jasně 
specifikovat, kdo bude orgánem příslušným k povolení.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Takto formulované znění odstavce 6 je nejednoznačné, 
pouze stanovuje, že průzkum na místě „se povolí“, ale 
neurčuje, kdo by měl toto povolení vydat. 

Akceptováno. 

MMR 7) K § 9  
Požadujeme celý § 9 návrhu zákona vypustit bez 
náhrady. 
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Existence tohoto ustanovení je zbytečná. Informace 
týkající se postupů a podmínek dle stavebního zákona 
nezbytné pro účely budování nejen prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně 
případných výjimek, jsou součástí přímo textu stavebního 
zákona a jeho prováděcích předpisů. Neexistuje žádný 
důvod, proč by mělo dojít speciálně ke zveřejnění 
podmínek a postupů pro budování pouze tohoto 
vybraného specifického typu technické infrastruktury.  

Akceptováno. 

MMR 8) K § 11 
Požadujeme celý § 11 návrhu zákona vypustit bez 

náhrady. 

Akceptováno. 
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Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení upravuje technický požadavek na 
budovy, resp. stavby. Právním předpisem, který upravuje 
technické požadavky na stavby, které náleží do 
působnosti obecných stavebních úřadů, je vyhláška MMR 
o technických požadavcích na stavby, č. 268/2009 Sb. 
Tato vyhláška upravuje v § 34 připojení staveb k 
distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 
rozvody sítí elektronických komunikací. Z hlediska 
přehlednosti a dodržení určité logiky a  systému právního 
řádu je tedy žádoucí promítnout znění ustanovení § 11 
návrhu zákona (resp. požadavek směrnice) do vyhlášky č. 
268/2009 Sb. Příslušná novela této vyhlášky 
je v kompetenci MMR. V návaznosti na tuto připomínku je 
možné doplnit tento úkol do návrhu usnesení vlády 
k návrhu tohoto zákona.  

MMR 9) K § 12 
V § 12 požadujeme vypustit odstavec 7.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Způsobem uvedeným v § 12 odst. 7 nelze stanovit 
kompetenci k vydání závazného stanoviska. Závazné 
stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě 
zákona. Správní orgán může jednat jen v případech 
a  v  mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který 
zákon stanoví. Proto by bylo nezbytné v zákoně 
jednoznačně označit příslušné orgány a věcně vymezit 
obsah závazného stanoviska.  

Akceptováno. 

MMR 10) K § 13 odst. 1 
Doporučujeme nahradit slovo „povinný“ slovy „právnická 
osoba nebo podnikající fyzická osoba“.  
Tato připomínka je doporučující. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme použít označení odpovědného subjektu 
v souladu se standardním běžně užívaným označením 
subjektů odpovědných za jiné správní delikty.  

Akceptováno. 
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MMR 11) K § 14 odst. 1 a 4 
V návaznosti na připomínku k § 13 doporučujeme v § 14 
odst. 1 za slova „právnická osoba“ doplnit „nebo 
podnikající fyzická osoba“ a vypustit odstavec 4.  
Tato připomínka je doporučující. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna je v přímé souvislosti s připomínkou k 
§ 13. Doporučujeme běžně užívané vymezení subjektu 
odpovědného za jiný správní delikt.  

Akceptováno. 

MMR 12) K § 15  
Požadujeme jinou formulaci ustanovení tak, aby 
odpovídalo ustanovením směrnice o výjimkách. Taktéž by 
bylo vhodné do zákona zakotvit povinnost informovat 
Komisi o výjimce. Zejména nelze z působnosti zákona 
vyjmout určité instituce. Výjimka se může vztahovat 
k budovám nebo fyzické infrastruktuře. V případě 
odstavce 3 by se výjimka pravděpodobně měla týkat tzv. 
kritické infrastruktury, tedy infrastruktury důležité pro 
bezpečnost státu. Není také jasné, zda je 
povolování  výjimek v gesci Ministerstva vnitra nebo JIM. 
Požadujeme vysvětlení nebo úpravu znění § 15.  
Tato připomínka je zásadní. 
Odůvodnění: 
Navržené ustanovení neodpovídá výjimkám, které 
umožňuje směrnice. Směrnice předpokládá výjimky u 
určitých kategorií budov nebo u určitých kategorií 
existujících fyzických infrastruktur.  

Akceptováno, ustanovení vypuštěno. 

MMR 1) K bodu 2.1 Identifikace nákladů a přínosů  
Požadujeme úplné odstranění odstavce o financování JIM 
z IROP. S Řídícím orgánem IROP nebylo o této možnosti 
jednáno, s uvedeným odstavcem nesouhlasí. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Specifický cíl 3.2 IROP je určen pro spolufinancování 
takových projektů, jejichž výstupem je informační systém, 
popř. zabezpečení informačního systému. Z uvedeného 
materiálu vyplývá, že Jednotné informační místo je jakýsi 

Akceptováno.  
S využitím IROP se počítá pouze pro možné financování 
Registru fyzické infrastruktury, popř. dalších informačních 
systémů, které by sloužily k podpoře činnosti jednotného 
informačního místa. 
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průřezový odbor Ministerstva vnitra („60 úřednických 
míst“), což je druh aktivity, který není možné ze 
Specifického cíle 3.2 IROP v žádném případě podpořit.  

MMR 2) Str. 18, druhá odrážka  
Požadujeme uvést správný název stavebního zákona, 
tedy zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.  
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 

MMR 3) Str. 20, odstavec nazvaný Územní plánování  
Požadujeme bez náhrady vypustit celý následující text: 
„Územní plánování  
Zařazovat koridory pro komunikační vedení do územního 
plánu (strukturovaných podle typu sídel).“ 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Tento odstavec ve zdůvodnění považujeme za nesmyslný 

a nelogický. Navíc projektanti a pořizovatelé územních 
plánů do těchto dokumentů oprávněné požadavky na 

vymezování koridorů pro komunikační vedení zcela bez 
problémů akceptují a do územních plánů jsou tak tyto 

koridory zařazovány. Požadavku na jejich „strukturaci dle 
typu sídel“ nerozumíme. Bude věcí příslušné dotčené 
osoby (např. zřizovatele sítě), aby uplatnil své zájmy v 

souladu se stavebním zákonem (do územně analytických 
podkladů; v procesu pořizování územně plánovací 

dokumentace). 

Akceptováno. 

MMR 4) Str. 21, bod 1.3 Zhodnocení korupčních rizik  
Požadujeme přehodnotit konstatování, že navrhovaná 
úprava nepředpokládá žádná korupční rizika. 
Tato připomínka je zásadní.  
 
Odůvodnění: 
Nový právní předpis navrhuje zřízení JIM, které bude 
evidovat mj. i informace, které podléhají obchodnímu 
tajemství. V samotném návrhu textu zákona se tomuto 
věnuje § 3 odst. 3 a 4, z  nichž jasně vyplývá, že korupční 

Akceptováno. 
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riziko existuje. Stejně tak existuje korupční riziko ve 
vztahu k udělování pokut za správní delikty, které zde 
není vůbec zhodnoceno.  

MMR 5) Str. 24, bod 2.1. Identifikace nákladů a přínosů, 
odrážka a), odstavec 3  
Požadujeme vypustit v první větě text, který se vztahuje k 
Implementačnímu plánu. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Žádný Implementační plán, který by navazoval na Akční 
plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 
informace v České republice do roku 2020, neexistuje. 
Akční plán má pouze příslušné přílohy, v nichž jsou 
uvedena navrhovaná opatření.  

Akceptováno. 

MMR 6) Str. 24, bod 2.1. Identifikace nákladů a přínosů, 
odrážka a), odstavec 4  
Požadujeme vypustit celý čtvrtý odstavec bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Neexistují tituly státního rozpočtu „Podpora využití 
prostorových informací v životních situacích – O13“ a 
„Vybudování Národního geoportálu – O12“, jak je zde 
uvedeno. Jedná se pouze o dvě opatření, která jsou 
součástí výše zmíněného Akčního plánu Strategie rozvoje 
infrastruktury pro prostorové informace v České republice 
do roku 2020. Navíc zde uvedená celková alokace 
finančních prostředků je v tuto chvíli pouhým odborným 
odhadem, nikoliv skutečně vyčleněnou částkou.  

Akceptováno. 

MMR 7) Str. 31 (Zvláštní část Důvodové zprávy) K § 3, 
poslední odstavec, věta první 
Požadujeme nahradit spojení „katastrem nemovitostí“ 
slovy „Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Text odstavce hovoří o příslušných regulačních úřadech, 

ale „katastr nemovitostí“ není regulačním úřadem, ale 
souborem údajů o nemovitostech v České republice 

Vypuštěno. 
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zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a 
polohové určení. Příslušným regulačním úřadem je Český 

úřad zeměměřický a katastrální. 

MMR 8) Str. 31 (Zvláštní část Důvodové zprávy) K § 3, 
poslední odstavec, věta první 
Požadujeme vypustit následující text: „a nebude možné 
určit, jaký regulační orgán je příslušný“. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Podle příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, není možné, aby nebylo možné určit 
příslušný (regulační) orgán.  

Vypuštěno. 

MMR 9) Str. 32, K § 9, K § 11 
Celý bod požadujeme vypustit bez náhrady. 
Tato připomínka je zásadní.  
Odůvodnění: 
Vypuštění požadujeme v souvislosti s požadavkem na 
úplné vypuštění § 9 z návrhu zákona (viz naše připomínka 
v části B. K jednotlivým ustanovením návrhu zákona). 
Obdobně v případě § 11. 

Akceptováno. 
 

MMR D.   K Rozdílové tabulce:  
 

1) Str. 9 
Požadujeme doplnit chybějící znění § 2 odst. 2.  

Tato připomínka je doporučující. 
 
2) Str. 24 
Požadujeme doplnit chybějící odkaz na ustanovení 
směrnice u § 6 odst. 5.  
Tato připomínka je doporučující.  

Akceptováno. 

ČTÚ Úvod 
 
Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) se seznámil 
s nově předloženým zněním materiálu „Návrh zákona o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o 
změně některých souvisejících zákonů“ (dále jen „Návrh“), 
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kterým byl nahrazen materiál předkladatele vložený do 
eKLEP dne 25. srpna 2015.  
 
ČTÚ byl o průběhu přípravy transpozice směrnice 
2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o opatřeních ke 
snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací (dále jen „Směrnice“) 
Ministerstvem průmyslu a obchodu informován, když se 
účastnil několika jednání uspořádaných za tímto účelem.  
 
Ačkoli je ČTÚ v rámci Plánu legislativních prací vlády na 
rok 2015 evidován jako spolupředkladatel předmětného 
Návrhu (pozn. byť nelze v daném případě fakticky hovořit 
o ČTÚ jako spolupředkladateli, ale maximálně jako 
o spolugestorovi, když ČTÚ není nadán legislativní 
pravomocí), nelze mít za to, že by byl Návrh, který je 
předmětem mezirezortního připomínkového řízení, před 
jeho zahájením samostatně s ČTÚ jako celek projednán, 
když s ČTÚ byly dílčím způsobem projednávány pouze 
některé části předmětného Návrhu v rámci pracovních 
jednání za účasti dalších dotčených subjektů. Podrobněji 
byly projednávány konkrétně definice obsažené v § 2 
Návrhu, a i ty však doznaly ve finální (předložené) podobě 
Návrhu dalších změn. Finální Návrh, ani doprovodné 
dokumenty k němu, tak ČTÚ neměl před zahájením 
mezirezortního připomínkového řízení k dispozici.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že byl ČTÚ na jednání k Návrhu 
uspořádaném předkladatelem dne 26. listopadu 2015 
informován o tom, že Důvodová zpráva k Návrhu nemusí 
zcela odpovídat obsahu Návrhu, považuje ČTÚ text 
Důvodové zprávy k Návrhu spíše za informativní s tím, že 
připomínky uplatněné v rámci tohoto mezirezortního 
připomínkového řízení budou směřovány zejména 
k samotnému Návrhu.  K Důvodové zprávě k Návrhu, 
kterou lze i s ohledem na informaci předkladatele 
považovat za nedopracovanou, ČTÚ uplatňuje „pouze“ 
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obecné připomínky, byť zásadní povahy, a příkladmo 
i některé konkrétní připomínky, pokud se týkají  rovněž 
jednotlivých ustanovení paragrafového znění Návrhu. 
 
S ohledem na výše uvedené uplatňuje ČTÚ 
k předloženému Návrhu následující připomínky věcné 
(zásadní) povahy a připomínky doporučující (legislativně 
technické), když některé z těchto připomínek k Návrhu již 
ČTÚ dříve uplatnil buďto po pracovní linii v rámci 
přípravných transpozičních prací nebo v rámci 
předchozího mezirezortního připomínkového řízení. 
Některé z těchto připomínek (například připomínky 
k vymezení pojmů) nebyly ani nyní předkládaným Návrhem 
reflektovány, proto je ČTÚ vznáší opakovaně.  

ČTÚ Zásadní připomínky: 
 

1. Obecná připomínka k Důvodové zprávě 
k Návrhu 

 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ považuje za zcela nedostatečné 
zpracování Důvodové zprávy k Návrhu, včetně hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  
 
ČTÚ má obdobně jako v případě mezirezortního 
připomínkového řízení k předchozí verzi Návrhu především 
zato, že z obsahu Důvodové zprávy k Návrhu je zjevné, že 
v daném případě nebyl řádně proveden proces RIA, jak 
požadují obecná pravidla pro tvorbu právních předpisů 
(Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (RIA)). 
Důvodová zpráva k Návrhu především neobsahuje návrhy 
variant řešení všech základních oblastí (situací 
předpokládaných Směrnicí) a dále analýzu a hodnocení 
jednotlivých variant dle příslušné metodiky RIA, a to ani 
v případech, kdy varianty řešení uvedeny jsou. Z tohoto 
důvodu ČTÚ upozorňuje, že je velmi obtížné hodnotit 
správnost řešení obsaženého v Návrhu.  
 

Akceptováno. 
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Například stále chybí hodnocení zvažovaných orgánů 
příslušných pro rozhodování sporů a zdůvodnění výběru 
nejvhodnějšího orgánu. Stejný nedostatek platí pro 
předkladatelem učiněný výběr subjektu zajišťujícího 
Jednotné informačního místo. V Důvodové zprávě 
k Návrhu není ani uvedeno, jaké varianty byly 
předkladatelem zvažovány, a ani není proveden na jejich 
základě výběr nejvhodnější varianty. Hodnocení variant 
není ani v obecné, ani ve zvláštní části Důvodové zprávy 
k Návrhu, nelze tudíž objektivně posoudit a zhodnotit, zda 
navrhovaný způsob řešení jednotlivých situací 
předpokládaných Směrnicí je nejvhodnější z možných 
variant.  
 
ČTÚ rovněž považuje za naprosto netransparentní a 
nedostatečné v bodu 2. 1 Důvodové zprávy provedené 
Vyhodnocení nákladů a přínosů variant (str. 26 Důvodové 
zprávy k Návrhu). Zejména k této části Důvodové zprávy je 
potřeba uvést, že vzhledem k nedostatečnému 
vyhodnocení variant řešení z hlediska jejich dopadů není 
zřejmé, zda bylo vždy zvoleno nejefektivnější a 
nejúčelnější řešení jednotlivých kroků transpozice. Ve 
vztahu k nákladům, které byly v Důvodové zprávě k Návrhu 
vyčísleny např. v tabulce na str. 25 obsahující plánované 
mzdové výdaje na zaměstnance Jednotného informačního 
místa (JIM), pak lze mít ze stejného důvodu pochybnosti o 
jejich reálnosti. Na straně 25 Důvodové zprávy k Návrhu, 
kde jsou vyhodnoceny dopady na podnikatelské prostředí 
v České republice, pak ČTÚ postrádá vedle pozitivních 
dopadů na oprávněné subjekty rovněž hodnocení dopadů 
na povinné subjekty podle Návrhu. Jak bylo indikováno ze 
strany těchto subjektů na pracovních jednáních, mohly by 
být tyto náklady nezanedbatelné. 
 
Dalším nedostatkem Důvodové zprávy k Návrhu je, že 
obsah textů jednotlivých částí obecné části Důvodové 
zprávy k Návrhu často neodpovídá nadpisům, např. se 
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jedná už v bodu 1.1 o části Definice problému nebo Popis 
existujícího právního stavu v dané oblasti. V kapitole Popis 
existujícího právního stavu by měl být učiněn přehled 
právních předpisů, k nimž se řešený problém váže apod. 
V kapitole Definice problému by pak měl být ve stručnosti 
popsán existující problém, tj. pomalé a nákladné budování 
sítí elektronických komunikací (skutkový a právní stav), 
který má být řešen, a jeho příčiny. 
 
Některé části Důvodové zprávy jsou neúplné, když např. v 
části „Návrh zákona upravuje“ na str. 18 Důvodové zprávy 
k Návrhu není uvedena problematika přístupu 
k informacím, který Směrnice považuje za jeden z 
klíčových instrumentů pro podporu budování sítí nové 
generace.   
 
Důvodová zpráva k Návrhu rovněž obsahuje nesouvisející 
části a nekonzistence, např. Problematika duplicity řízení 
je bez dalších souvislostí zahrnuta do bodu 1.2 Důvodové 
zprávy k Návrhu, avšak není zřejmé, kde je tato 
problematika řešena v Návrhu. Jako další příklad 
nedostatku Důvodové zprávy lze uvést, že jednotlivé části 
(body) obecné části Důvodové zprávy obsahují různý počet 
variant řešení (dvě (bod 2.1 Důvodové zprávy) nebo tři (v 
ostatních bodech Důvodové zprávy)). 
ČTÚ tak navrhuje, aby byly z Důvodové zprávy 
k Návrhu odstraněny nedostatky vymezené touto 
připomínkou a text Důvodové zprávy upraven ve 
smyslu této připomínky, především aby byla doplněna 
o řádný proces RIA a výběr nejvhodnější z variant 
promítnut do Návrhu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 2. Obecná připomínka k Důvodové zprávě k Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Z textu Důvodové zprávy k Návrhu 
vyplývá, že obsah a závěry zde obsažené mnohdy 

Akceptováno. 
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neodpovídají Návrhu. Tento z pohledu ČTÚ zásadní 
nedostatek byl již předmětem připomínky k předchozí verzi 
Návrhu. Skutečnost, že Důvodová zpráva k Návrhu nemusí 
vždy odpovídat Návrhu, přitom předkladatel sám připustil 
na jednání s odbornou veřejností dne 26. listopadu 2015. 
Jedná se například o § 3 Návrhu, kde je uvedeno, že 
Jednotné informačním místo je Ministerstvo vnitra, zatímco 
v Důvodové zprávě k Návrhu je na str. 18 uvedeno, že 
Jednotné informační místo je podřízenou organizací 
Ministerstva vnitra.  
Jako další příklad lze uvést § 2 písm. n) Návrhu, kde je 
uvedeno, že registrem pasivní infrastruktury je neveřejný 
geografický informační systém evidující data o prvcích 
fyzické infrastruktury a vysokorychlostních sítích 
elektronických komunikací. Z Důvodové zprávy k Návrhu 
na str. 22 oproti tomu vyplývá, že registr pasivní 
infrastruktury má sloužit k usnadnění přístupu občanů a 
podnikatelů k informacím o fyzické infrastruktuře v rámci 
stavebního řízení. 
V Důvodové zprávě jsou v bodu 4 (Implementace 
doporučené varianty a vynucování) uvedeny orgány 
odpovědné za realizaci, avšak není zřejmé, proč jsou 
uvedeny právě tyto (Ministerstvo průmyslu a obchodu, 
Ministerstvo pro místní rozvoj a Český telekomunikační 
úřad), když podle Návrhu by rozhodujícím orgánem mělo 
být Ministerstvo vnitra. 
Dalším zjevným nesouladem mezi Důvodovou zprávou 
k Návrhu a Návrhem je stanovení subjektu oprávněného 
k povolování výjimek, když v Důvodové zprávě k Návrhu 
se má jednat o příslušné regulační orgány, v § 15 Návrhu 
je však stanoveno tímto subjektem Ministerstvo vnitra. 
Z Důvodové zprávy k Návrhu dále vyplývá, že Návrh má 
obsahovat pouze ustanovení transponující Směrnici. Návrh 
sice obsahuje zejména transpoziční ustanovení, avšak 
jsou v něm obsaženy také další změny právní úpravy 
(konkrétně např. zákona o elektronických komunikacích), 
které nejsou transpozicí Směrnice, ale jejichž potřeba byla 
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vyvolána v důsledku praktické aplikace dosud platného 
práva. Pokud tedy má Návrh vedle transpozičních 
ustanovení obsahovat i změny právní úpravy s transpozicí 
Směrnice nesouvisející, musí být tato skutečnost uvedena 
i v obecné části Důvodové zprávy k Návrhu, s tím, že musí 
být řádně odůvodněna potřeba takových změn právní 
úpravy včetně jejich účelu, principů, nezbytnosti, případně 
i srovnání s platným právním stavem. 
 
ČTÚ tak navrhuje doplnit obecnou i zvláštní část 
Důvodové zprávy k Návrhu ve smyslu této připomínky.   
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 3. Obecná připomínka k Důvodové zprávě k Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Důvodová zpráva k Návrhu se 
v případech, kdy jde ustanovení Návrhu nad rámec 
Směrnice, nikterak nevypořádává s takto zvoleným 
řešením, neobsahuje odůvodnění. Jedná se konkrétně 
například o otázku vymezení oprávněného v § 2 písm. c) 
Návrhu, kde je za oprávněného považován i subjekt 
vykonávající působnost v oblasti veřejné správy a 
zajištující nebo oprávněný zajištovat komunikační sítě, tj. i 
sítě neveřejné. Tímto jde Návrh zcela zjevně nad rámec 
Směrnice, aniž by bylo v Důvodové zprávě obsaženo 
jakékoli zdůvodnění. 
 
Dalším příkladem, kdy jde Návrh nad rámec Směrnice, aniž 
by byl tento přístup jakkoli odůvodněn, je § 6 odst. 4 
Návrhu, kde je stanovena lhůta 30 dnů pro poskytnutí 
přístupu k informacím povinným ode dne obdržení 
písemné žádosti. Článek 4 odst. 4 Směrnice však 
stanovuje lhůtu 2 měsíců.  
Na další případy, kdy jde Návrh nad rámec Směrnice 
a současně chybí relevantní zdůvodnění takového kroku, 
ČTÚ upozorňuje v rámci níže uvedených konkrétních 
připomínek k Návrhu.  

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 15 (celkem 155) 

 
ČTÚ tak navrhuje doplnit v Důvodové zprávě k Návrhu 
zdůvodnění zvoleného řešení, zejména v případech, 
kdy jde Návrh nad rámec Směrnice. Pokud nelze 
relevantní odůvodnění takového řešení jdoucího nad 
rámec Směrnice předkladatelem poskytnout, ČTÚ 
jednoznačně předkladateli doporučuje omezit Návrh 
na prostou transpozici Směrnice a její rozsah (rámec) 
nepřekračovat.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 4. K § 2 písm. a) Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: V § 2 písm. a) Návrhu je použito spojení 
„prvek sítě, který je způsobilý k umístění jiných prvků sítě“ 
oproti spojení obsaženému v čl. 2 odst. 2 Směrnice, tj. 
„prvek sítě, který je určený k umístění jiných prvků sítě“. 
 
ČTÚ není zřejmé, z jakého důvodu je přívlastek „způsobilý“ 
vhodnější, než Směrnicí použitý přívlastek „určený“. 
Zvláště za předpokladu, že se jedná, jak vyplývá 
z jazykového výkladu, v případě použití slova „způsobilý“ 
o rozšíření předmětu právní úpravy nad rámec Směrnice, 
je nutné řádně odůvodnit, proč k takovému rozšíření došlo, 
pokud bylo toto záměrem. 
 
ČTÚ tak i ve smyslu dřívějších připomínek týkajících se 
„minimalistického přístupu k transpozici“ navrhuje použít 
slovo „určený“ použité Směrnicí, případně v Důvodové 
zprávě zdůvodnit rozšíření předmětu právní úpravy nad 
rámec Směrnice, a to včetně dopadů na povinné i 
oprávněné subjekty.  
 
Současně ČTÚ navrhuje doplnit zjevně chybějící text, 
zřejmě podstatné jméno, za slovem „ochranných“. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 
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ČTÚ 5. K § 2 písm. b) Návrhu  
 
ČTÚ navrhuje změnit § 2 písm. b) Návrhu tak, že zní: 
 
„b) povinným se rozumí:  

1. subjekt podnikatel, který zajišťuje nebo je 
oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť,  

2. subjekt podnikatel, který je oprávněn zřizovat nebo 
provozovat fyzickou infrastrukturu určenou 
k poskytování  

a) služeb výroby, přepravy nebo distribuce 
plynu, elektrické energie včetně veřejného 
osvětlení, vytápění, nebo vody včetně 
odstraňování nebo čištění odpadních 
a kanalizačních vod, a odvodňovacích 
systémů, 

b) dopravních služeb včetně železnic, silnic, 
přístavů a letišť, 

3. vlastník fyzické infrastruktury určené k poskytování 
výše uvedených služeb, pokud je budována zcela 
nebo částečně z veřejných prostředků, a to ve 
vztahu k této fyzické infrastruktuře,“. 

 
Připomínka ČTÚ: Ustanovení § 2 písm. b) Návrhu 
obsahující vymezení povinného podle Směrnice 
předpokládá, že jím bude v prvé řadě podnik, tedy v 
podmínkách ČR podnikatel. S ohledem na bod 13 recitálu 
směrnice by bylo možno uvažovat i o vlastnících fyzické 
infrastruktury, pokud je tato určena k poskytování 
vymezených služeb. Není však zřejmé, proč je v Návrhu 
tato povinnost omezena na vlastníky, kteří předmětnou 
infrastrukturu vybudovali zcela nebo částečně z veřejných 
prostředků.   
 
V Důvodové zprávě k Návrhu chybí jakékoli zdůvodnění 
tohoto přístupu předkladatele. ČTÚ i vzhledem k 
aktuálnímu stavu transpozice, tj. neúplnosti Návrhu a 

Částečně akceptováno.  
Ustanovení přepracováno, bude vysvětleno v důvodové zprávě. 
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Důvodové zprávy k němu, doporučuje postupovat striktně 
v mezích Směrnice a nerozšiřovat dopady transpozice nad 
rámec jejích požadavků. 
 
Nad rámec daného ve vazbě na záměr o zpřístupnění 
infrastruktury, která byla vybudována zcela nebo z části 
z veřejných prostředků, je třeba doplnit, že podmínky pro 
její zpřístupnění jsou zpravidla všeobecně součástí 
podmínek poskytnuté dotace a jejich případné opakování 
zde v podobě zákonné povinnosti tedy není na místě.   
 
ČTÚ tak navrhuje upravit § 2 písm. b) Návrhu ve smyslu 
této připomínky tak, aby Návrh odpovídal čl. 2 odst. 1 
Směrnice. 
  
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 6. K § 2 písm. c) Návrhu  
 
ČTÚ navrhuje změnit § 2 písm. c) Návrhu tak, že zní: 
 
„c) oprávněným se rozumí podnikatel subjekt, který 
zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou 
komunikační síť. V případě, že bylo budování fyzické 
infrastruktury financováno zcela nebo částečně z veřejných 
prostředků, je vůči této fyzické infrastruktuře oprávněným i 
subjekty vykonávající působnost v oblasti veřejné správy a 
zajištují nebo jsou oprávněny zajištovat komunikační sítě. 
 
Připomínka ČTÚ: Vymezení oprávněného v § 2 písm. c) 
Návrhu jde nad rámec směrnice bez zjevného efektu, který 
má být podle Směrnice zajištěn a dosažen. V této 
souvislosti ČTÚ upozorňuje především na recitál 9, 10, 13 
a další Směrnice, z nichž jednoznačně plyne požadavek na 
zajištění efektů po podnikatelský veřejný sektor 
elektronických komunikací. Ustanovení § 2 písm. c) Návrhu 
však rozšiřuje okruh oprávněných osob nad rámec 
Směrnice o subjekty vykonávající působnost v oblasti 

Neakceptováno. 
Oprávněnou osobou jsou operátoři, tak jak jsou vymezeni 
v zákoně o elektronických komunikacích a dále i subjekty 
veřejného sektoru, zde legislativní zkratkou označené jako 
povinné orgány.  
Požadavek na zahrnutí subjektů veřejného sektoru mezi 
oprávněné osoby souvisí se zájmem státu a územních 
samosprávných celků na rozvoj vysokorychlostních sítí NGA  a 
státní garancí strategických projektových okruhů, které jej 
specifikují.   
Rozvoj těchto vysokorychlostních sítí NGA  a  implementace 
níže uvedených strategií mj. zvyšuje dostupnost a účinnost 
služeb poskytovaných občanům. 
Rozpor. 
 
Edit: Akceptováno 
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veřejné správy a zajišťující komunikační sítě, tj. včetně 
neveřejných sítí. Tento přístup není nikterak odůvodněný, 
když ani Důvodová zpráva k Návrhu tento odklon od 
Směrnice nikterak neřeší. 
 
Podle názoru ČTÚ je nepřijatelné, aby byl okruh 
oprávněných takto zcela nevyvážený zejména ve spojení s 
vymezením povinného. Na základě navrhovaného 
vymezení oprávněných subjektů podle § 2 písm. c) Návrhu 
by docházelo k nedůvodnému a neúměrnému zatěžování 
povinných osob. Současně toto vymezení dává v podstatě 
možnost státu přistupovat k informacím o fyzické 
infrastruktuře bez dalšího, aniž by sám dával k dispozici 
informace o jím vlastněné fyzické infrastruktuře, což je 
neproporcionální. 
 
ČTÚ tak navrhuje, aby byl okruh oprávněných subjektů 
omezen v souladu se Směrnicí pouze na podnikatele, 
kteří zajišťují nebo jsou oprávněni zajišťovat veřejnou 
komunikační síť. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 7. K § 2 písm. j) Návrhu 
 
ČTÚ navrhuje změnit § 2 písm. j) Návrhu tak, že zní: 
 
„j) povolením rozhodnutí nebo opatření anebo jiný úkon 
vyžadovaný stavebním zákonem pro umístění nebo 
provedení stavebních nebo stavebně inženýrských prací, 
ať už ze strany stavebního úřadu nebo provozovatele sítě 
povinného,“ 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje uvést text definice v § 2 písm. 
j) do souladu se zavedeným pojmem „povinný“, nikoli 
provozovatelem sítě, který již není v textu Návrhu 
používán. 
 

Vysvětleno, upraveno dle připomínky Ministerstva pro 
místní rozvoj. 
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Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 8. K § 2 písm. k) Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ není zřejmé, z jakého důvodu je v 
§ 2 písm. k) Návhu obsažena definice „příslušného 
regulačního orgánu“, když tohoto pojmu není dále v textu 
Návrhu používáno. Za předpokladu, že by bylo této definice 
zapotřebí pro vymezení orgánů uvedených v § 12 odst. 7 
Návrhu (příslušné správní orgány), je potřeba uvést 
příslušnou definici a její použití v textu Návrhu do souladu. 
 
ČTÚ navrhuje upravit Návrh ve smyslu této 
připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, ustanovení vypuštěno. 

ČTÚ 9. K § 2 písm. n) Návrhu  
 
ČTÚ navrhuje změnit § 2 písm. n) Návrhu tak, že zní: 
 
„n) registrem pasivní infrastruktury neveřejný geografický 
informační systém evidující data o prvcích fyzické 
infrastruktury a vysokorychlostních sítích elektronických 
komunikací.“ 
 
Odůvodnění: ČTÚ není zřejmé, proč je v § 2 písm. n) 
registr pasivní infrastruktury vymezen nad rámec Směrnice 
a v rozporu s jeho vymezením v kapitole 6.1 vládou 
schválené strategie „Státní politika v elektronických 
komunikacích – Digitální Česko“, když má podle Návrhu 
zahrnovat i informace o sítích elektronických komunikací.  
 
Další ustanovení Návrhu však ukládají pouze povinnosti 
vztahující se k informacím o fyzické infrastruktuře, nikoli o 
sítích elektronických komunikacích. Není tedy zřejmé, 
jakým způsobem by v daném rozsahu byl registr pasivní 
infrastruktury naplněn, tak aby dostál obsahu navrhované 
definice, když neexistují příslušné povinnosti na straně 

Částečně akceptováno. 
Ustanovení přesunuto do samostatného §.  
Otázka neveřejnosti je dána skutečností, že jedině po doložení 
projektu pro budování vysokorychlostních sítí, bude možné 
oprávněnou osobou získat potřebné informace, jinak nelze ze 
systému informace za jiným účelem poskytnout. 
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provozovatelů sítí. Tyto povinnosti nejsou součástí 
transponované Směrnice, a proto by jejich zařazení do 
Návrhu přesahovalo, a to bez relevantního důvodu, záměr 
předkládaného Návrhu.  
 
ČTÚ tak navrhuje základní variantu obsahu registru pasivní 
infrastruktury, jehož součástí nejsou sítě elektronických 
komunikací. 
 
Současně ČTÚ uvádí, že pro účely Návrhu není vhodné a 
potřebné označovat registr pasivní infrastruktury za 
„neveřejný“, když by do tohoto registru měl mít přístup 
kterýkoli podnik zajišťující nebo oprávněný zajišťovat 
veřejnou komunikační síť. Označení registru pasivní 
infrastruktury jako „neveřejného“ by tak mohlo být velmi 
zavádějící. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ČTÚ 10. K § 3 odst. 2 písm. b) Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Z Návrhu ani z Důvodové zprávy k 
Návrhu jednoznačně nevyplývá, zda informace o fyzické 
infrastruktuře uvnitř budov mají být rovněž evidovány a 
poskytovány (zveřeňovány) Jednotným informačním 
místem.  
 
ČTÚ navrhuje v Důvodové zprávě k Návrhu uvést, že tyto 
informace nebudou evidovány a zveřejňovány. Pokud by 
tyto informace měly být tímto způsobem evidovány 
a zveřejňovány, bylo by potřeba, aby byl do výčtu 
ustanovení v § 3 odst. 2 písm. b) Návrhu doplněn § 10 
Návrhu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, vysvětleno,  
Informace o fyzické infrastruktuře uvnitř budov nebudou 
evidovány ani zveřejňovány. 

ČTÚ 11. K § 4 odst. 1 Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ není zřejmé, z jakého důvodu je 

Akceptováno. 
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nutné stanovit oprávnění povinného nabízet přístup ke své 
fyzické infrastruktuře, když toto oprávnění není žádným 
předpisem omezeno, a když cílem první věty čl. 3 odst. 1 
Směrnice je, aby právní úpravy členských států EU 
neobsahovaly omezení takového oprávnění. Pokud by 
předkladatel dospěl k závěru, že je nezbytné, aby zůstalo 
toto ustanovení v textu Návrhu zachováno, pak je potřeba 
upozornit, že obdobné ustanovení vztahující se ke 
koordinaci stavebních prací (čl. 5 odst. 1 Směrnice) není 
do Návrhu (§ 7 Návrhu) promítnuto. Odůvodnění tohoto 
postupu předkladatele nelze nalézt ani v Důvodové zprávě 
k Návrhu. 
 
ČTÚ tak navrhuje vypustit § 4 odst. 1 bez náhrady. 
Pokud nebude tomuto návrhu ČTÚ vyhověno, pak ČTÚ 
navrhuje provést obdobným způsobem rovněž 
transpozici čl. 5 odst. 1. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 12. K § 4 odst. 6 Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ upozorňuje, obdobně jako už 
k předchozí verzi Návrhu, že ustanovení § 4 odst. 6 Návrhu 
je zcela nepřesné pro kvantifikaci ceny. Není zde žádná 
zmínka o nároku na přiměřený zisk, a to ani ve smyslu 
nákladů kapitálu. Tento přístup není správný, neboť v 
dlouhodobém síťovém majetku jsou vázány značné 
finanční prostředky a každý investor, který je vložil do sítě, 
očekává jejich přiměřenou návratnost, která by měla 
odpovídat míře obvyklé v daném sektoru. Není rovněž 
definovaná přiměřenost náhrady nákladů.  
 
ČTÚ není z § 4 odst. 6 Návrhu ani zřejmé, jaké investice 
mají a mohou být zohledněny, když je zvolen příkladmý 
výčet (slovo „zejména“). Stejně tak spojení „přiměřená 
možnost“ náhrady nákladů je velice vágní a vytvářející 
právní nejistotu. 

Akceptováno, doplněno. 
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ČTÚ tak s ohledem na výše uvedené navrhuje upřesnit toto 
ustanovení včetně možnosti pokrýt cenou i přiměřený zisk 
tak, aby bylo zajištěno pokud možno konzistentní 
rozhodování v obdobných věcech. Pokud by bylo 
shledáno, že je třeba nastavit podrobnější pravidla pro 
stanovování cen v případě sporu, je možno zde zapracovat 
zmocnění pro případný prováděcí právní předpis. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 13. K § 5 odst. 1 písm. e) a f) Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ Není zřejmé, proč je soubor 
minimálních informací v § 5  odst. 1 písm. e) a f) Návrhu 
rozšiřován nad rámec Směrnice. ČTÚ se domnívá, že toto 
rozšíření může souviset s rozšířeným vymezením pojmu 
povinného v § 2 písm. b) Návrhu. Důvod tohoto rozšíření 
však nelze nalézt ani v Důvodové zprávě k Návrhu. 
 
ČTÚ navrhuje text Důvodové zprávy k Návrhu upravit ve 
smyslu této připomínky, resp. s odvoláním na připomínku 
ČTÚ č. 5 k ustanovení § 5  odst. 1 písm. e) a f) z textu 
Návrhu vypustit, pokud nebudou shledány zásadní důvody 
pro toto rozšíření nad rámec Směrnice. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, text upraven. 
 
 

ČTÚ 14. K § 5 odst. 1, 2 a 3 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Návrh v § 5 odst. 2 uvádí, že v případě 
změn informací uvedených v odstavci 1 povinný poskytne 
způsobem uvedeným v odstavci 1 do 1 měsíce od vzniku 
této změny. V § 5 odst. 1 Návrhu však není žádný způsob 
poskytnutí informace Jednotnému informačnímu místu 
uveden. Zřejmě by měl být tento způsob poskytovaných 
informací stanoven v prováděcím právním předpisu podle 
§ 5 odst. 3 Návrhu. 
 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
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ČTÚ tak navrhuje upravit text Návrhu (§ 5 odst. 2, případně 
§ 5 odst. 1) ve smyslu této připomínky, ve spojení s 
úpravou § 5 odst. 3 například takto: 
 
„(3) Podrobnosti o formě, způsobu a rozsahu 
poskytovaných minimálních informací podle odstavce 1 a 
2 stanoví prováděcí právní předpis.“. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 15. K § 6 odst. 3 Návrhu 
 

Připomínka ČTÚ: V § 6 odst. 3 Návrhu jsou uvedeny nad 
rámec Směrnice jako důvody pro odmítnutí poskytnutí 
informací Jednotným informačním místem rovněž důvody 
„technické nedostupnosti a nevhodnosti“ a důvody 
založené „na základě zvláštního právního předpisu“, tj. 
vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto 
důvody pro odmítnutí poskytnutí informací Jednotným 
informačním místem (technická nedostupnost, 
nevhodnost, kybernetická bezpečnost) nejsou zahrnuty 
mezi důvody odmítnutí poskytnutí informací Jednotným 
informačním místem uvedené v čl. 4 odst. 1 Směrnice. 
 
V této souvislosti ČTÚ uvádí, že čl. 4 Směrnice stanovuje 
2 typy důvodů pro odmítnutí poskytnutí informací 
Jednotným informačním místem. Jednak jsou to obecné 
důvody (výjimky) podle čl. 4 odst. 1 Směrnice a dále 
speciální (ad hoc) výjimky podle čl. 4 odst. 7 Směrnice, 
které se notifikují Komisi, pro případy existujících fyzických 
infrastruktur, které se nepovažují za technicky vhodné pro 
budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, nebo v případě kritické infrastruktury. 
 
Speciální výjimky podle čl. 4 odst. 7 Směrnice nelze 
zahrnout mezi obecné důvody odmítnutí poskytnutí 
informací Jednotným informačním místem podle čl. 4 odst. 
1 Směrnice. 

Akceptováno. 
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ČTÚ tak má zato, že důvody technické nedostupnosti 
a nevhodnosti a důvody „vyplývající ze zákona o 
kybernetické bezpečnosti“ nepatří do okruhu důvodů 
odmítnutí poskytnutí informací Jednotným informačním 
místem podle § 6 odst. 3 Návrhu. 
 
ČTÚ tak navrhuje tyto důvody pro neposkytnutí informace 
z § 6 odst. 3 Návrhu vypustit.  
 
Současně ČTÚ navrhuje dopracovat transpozici čl. 4 odst. 
7 Směrnice, včetně zmocnění orgánu příslušného pro 
stanovení výjimek a stanovit procedury související se 
stanovováním výjimek a jejich notifikaci Komisi.   
 
Dále ČTÚ upozorňuje, že je jako důvod pro neposkytnutí 
informace uvedena „národní bezpečnost“. Tento pojem 
převzatý ze Směrnice není v platných právních předpisech 
ČR používán. Zřejmě by se měl jednat o bezpečnost státu, 
nikoli národní bezpečnost. 
 
S ohledem na uvedené ČTÚ navrhuje, aby bylo dané 
ustanovení upraveno ve smyslu této připomínky.    
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 16. K § 6 odst. 4 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Z poslední věty § 6 odst. 4 Návrhu 
vyplývá, že přístup k informacím poskytne povinný do 30 
dnů od data obdržení písemné žádosti. V článku 4 odst. 4 
Směrnice je však stanoveno, že přístup k informacím se 
poskytne do dvou měsíců od obdržení písemné žádosti. 
Návrh tak jde nad rámec Směrnice, aniž by bylo 
v Důvodové zprávě k Návrhu zkrácení lhůty pro poskytnutí 
informací jakkoli odůvodněno, a to zejména s ohledem na 
přiměřenost této lhůty. 
 

Akceptováno. 
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ČTÚ tak navrhuje, aby předkladatel buďto řádně zdůvodnil 
tento požadavek nad rámec Směrnice, popřípadě, aby 
stanovil lhůtu v souladu s příslušným článkem Směrnice. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 17. K § 6 odst. 4 a 5 Návrhu 
 
ČTÚ navrhuje následující doplnění § 6 odst. 4 Návrhu: 
 
V § 6 odstavec 4 zní: 
 
„(4) Není-li soubor minimálních informací podle § 5 
odstavce 1 k dispozici prostřednictvím Jednotného 
informačního místa nebo byl-li poskytnut povinnému 
orgánu, jsou povinní povinni tyto informace poskytnout 
oprávněnému na základě jeho písemné žádosti. V této 
žádosti je oprávněný povinnen vymezit konkrétní oblast, v 
níž plánuje budování prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací. Přístup k informacím poskytne 
povinný do 30 dnů od data obdržení písemné žádosti za 
nediskriminačních a transparentních podmínek, aniž jsou 
dotčena příslušná omezení podle odstavce.“. 
 
ČTÚ současně navrhuje ustanovení § 6 odst. 5 Návrhu 
bez náhrady vypustit.  
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje doplnění § 6 odst. 4 Návrhu 
tak, aby platilo, že povinný má povinnost poskytnout 
oprávněnému předmětné informace pouze v případě, že 
nejsou k dispozici prostřednictvím Jednotného 
informačního místa nebo byly tyto informace poskytnuty 
povinnému orgánu. Ustanovení § 6 odst. 5 Návrhu je 
k první větě § 6 odst. 4 Návrhu duplicitním, a proto jej ČTÚ 
navrhuje vypustit bez náhrady.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno ve smyslu připomínky, přepracováno. 

ČTÚ 18. K § 7 odst. 1 písm. d) Návrhu Akceptováno. 
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Připomínka ČTÚ: Podmínka stanovená v § 7 odst. 1 písm. 
d) Návrhu spočívající v tom, že projekt oprávněného 
splňuje požadavky harmonizovaných technických norem, 
jde nad rámec Směrnice, a současně by měla platit 
obecně.  
 
ČTÚ tak navrhuje, aby bylo v případě, že je nutné tuto 
podmínku v Návrhu stanovit, v Důvodové zprávě k Návrhu 
vysvětleno, z jakého důvodu. V opačném případě ČTÚ 
navrhuje předmětný požadavek vypustit.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 19. K § 8 odst. 1 Návrhu 
 
ČTÚ navrhuje následující doplnění § 8 odst. 1 Návrhu: 
 
„(1) Povinný je povinen poskytnout Jednotnému 
informačnímu místu minimální informace o plánovaných 
stavebních pracích týkajících se jeho fyzické infrastruktury, 
pro něž se první žádost o udělení povolení plánuje v 
následujících šesti měsících. Tyto informace je povinný 
povinen poskytnout i oprávněnému na základě jeho 
písemné žádosti, nejsou-li zpřístupněny prostřednictvím 
Jednotného informačního místa nebo zveřejněny 
povinným způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 
 
Připomínka ČTÚ: Návrh ČTÚ reflektuje Směrnici (čl. 6 
odst. 4) a rovněž § 8 odst. 6 Návrhu, kde je jako důvod 
odmítnutí žádosti uveden ten, že povinný minimální 
informace zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup 
v rozsahu stanoveném v odstavci 2. 
 
Zároveň dochází v § 8 odst. 1 Návrhu k zúžení informační 
povinnosti oproti Směrnici, když tuto povinnost vztahuje 
pouze na informace o plánovaných stavebních pracích 
týkajících se jeho fyzické infrastruktury, pro něž se první 

Akceptováno. 
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žádost o udělení povolení plánuje v následujících šesti 
měsících. Článek 6 odst. 1 Směrnice však hovoří 
o „informacích 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“. 
 
ČTÚ tak navrhuje, aby předkladatel toto zúžení informační 
povinnosti oproti Směrnici zdůvodnil, popřípadě, aby 
stanovil rozsah informační povinnosti v souladu s článkem 
6 odst. 1 Směrnice. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 20. K § 8 odst. 3 Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ:  V § 8 odst. 3 Návrhu jsou vyjmenovány 
důvody, na jejichž základě může být omezen přístup 
k minimálním informacím uvedeným vždy v odstavci 1 
příslušného paragrafu. 
 
ČTÚ z textu Návrhu nevyplývá, kým by měl být přístup 
k minimálním informacím omezen, resp. kým bude 
důvěrnost či obchodní tajemství posuzováno. 
 
V případě, že by automaticky každá informace označená 
provozovateli sítí jako důvěrná či obchodní tajemství, byla 
považována za důvěrnou nebo obchodní tajemství, a 
přístup k těmto informacím by tak byl omezen, se ČTÚ 
obává, aby povinní nepovažovali (neoznačovali) všechny 
své údaje o pasivní infrastruktuře za důvěrné či za 
obchodní tajemství. V takovém případě by informační 
povinnost podle § 8 odst. 1 Návrhu postrádala smysl. 
 
ČTÚ navrhuje, aby byl § 8 odst. 3 upraven tak, aby z něj 
bylo zřejmé, kdo a jakým způsobem bude posuzovat 
otázku důvěrnosti či obchodního tajemství informací podle 

Akceptováno, text upraven, zdůvodnění JIM a žadateli. 
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odstavce 1, případně naopak, aby tyto důvody pro omezení 
přístupu k informacím byly z textu Návrhu vypuštěny, i když 
Směrnice tyto důvody připouští, ale stanovení rozsahu 
těchto důvodů však ponechává na úvaze členských států 
EU. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 10 Návrhu 
 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ není z ustanovení § 10 Návrhu 
zřejmé, jaký je jeho vztah k obdobným ustanovením 
zákona o elektronických komunikacích, konkrétně k § 84 
odst. 5, který stanovuje za podmínek zde uvedených 
povinnost podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační 
síť, který využívá cizí nemovitost podle § 104, sdílet své 
přiřazené prostředky nebo svůj majetek, prostřednictvím 
nichž je cizí nemovitost využívána. Současně není zřejmý 
vztah § 10 odst. 5 Návrhu k § 104 zákona o elektronických 
komunikacích, který upravuje oprávnění podnikatelů 
zajišťujících veřejnou komunikační síť umisťovat sítě a 
zařízení v tomto ustanovení uvedené v cizích 
nemovitostech. 
 
ČTÚ navrhuje doplnit text Důvodové zprávy k Návrhu tak, 
aby z něj jasně vyplýval vztah k relevantní právní úpravě 
obsažené v zákonu o elektronických komunikacích. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno.  
Text upraven, obecné proklamace vypuštěny, důvodová zpráva 
doplněna. 

ČTÚ 1. K § 10 odst. 1 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Z § 10 odst. 1 Návrhu není zřejmé, byť 
by se mělo dané ustanovení vztahovat k fyzické 
infrastruktuře uvnitř budovy, v jakém rozsahu dané 
oprávnění oprávněnému náleží a k čemu (budova, fyzická 
infrastruktura a její rozsah) se vztahuje. Odpověď nelze 
nalézt ani v Důvodové zprávě k Návrhu. Dále není 
uvedeno, jaké podmínky vzniku takového oprávnění musí 

Akceptováno, ustanovení vypuštěno. 
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být naplněny, aby takové omezení vlastnického práva bylo 
zákonné.  
 
ČTÚ navrhuje upravit text ve smyslu připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 10 odst. 2 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V § 10 odst. 2 Návrhu je v rámci 
oprávněných subjektů uveden rovněž podnikatel 
poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací. Směrnice přitom v příslušném článku 9 odst. 2 
vztahuje toto oprávnění pouze na podnikatele zajišťujícího 
veřejnou komunikační síť. 
 
ČTÚ navrhuje uvést ustanovení do souladu se Směrnicí. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. K § 11 Návrhu 
 

Připomínka ČTÚ: Ustanovení § 11 Návrhu je 
transpozičním ustanovením k čl. 8 Směrnice. Ačkoli je 
v Návrhu navrhována „odložená“ účinnost § 11 na 1. ledna 
2017, stále není zřejmé, proč není uvedeno časové 
omezení pro předmětnou povinnost předpokládané 
Směrnicí. Podle Směrnice se např. jedná o budovy, pro něž 
byla žádost o stavební povolení podána po 31. prosinci 
2016.  
 
ČTÚ tak navrhuje, aby bylo předmětné ustanovení 
upraveno v souladu s čl. 8 Směrnice. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Ustanovení vypuštěno na základě připomínky MMR, bude 
řešeno v rámci stavebních předpisů. 

ČTÚ 1. Obecná připomínka k § 12 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Podle ustanovení čl. 10 Směrnice musí 
být vnitrostátní orgán, kterým by mělo být podle znění 

Neakceptováno, viz připomínka k § 2 písm. c). 
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Návrhu ve všech typech sporů Ministerstvo vnitra ČR, 
právně samostatný a funkčně nezávislý na kterémkoli 
provozovateli sítě.   
 
Pokud by však bylo ponecháno znění § 2 písm. b) a c) 
Návrhu jdoucí nad rámec Směrnice, ČTÚ má pochybnosti, 
zda by v případě Ministerstva vnitra jako orgánu 
příslušného k rozhodování sporů byla splněna podmínka 
nezávislosti, když by se Ministerstvo vnitra samo mohlo 
dostat do postavení strany sporu. Již pouhá potencialita 
ohrožení nezávislosti rozhodování orgánu pro řešení sporů 
podporuje závěr ČTÚ o tom, že není vhodné a odůvodněné 
rozšiřovat okruh subjektů oprávněných a povinných 
v Návrhu nad rámec Směrnice. 
 
ČTÚ proto doporučuje tuto skutečnost zohlednit při 
vymezení osob povinného a oprávněného a nevymezovat 
jejich okruh nad rámec Směrnice. 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 12 odst. 1 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V § 12 odst. 1 Návrhu je vymezen okruh 
sporů zahajovaných na návrh povinného nebo 
oprávněného. Do tohoto okruhu sporů je zahrnuto i 
ustanovení § 10 Návrhu, avšak v § 10 odst. 4 Návrhu je 
upraven okruh subjektů oprávněných podat návrh na 
vydání rozhodnutí jinak, když jsou zde zahrnuti i „držitelé 
práva k užívání přístupového bodu“. 
 
ČTÚ navrhuje uvést text § 12 odst. 1 do souladu 
s ustanoveními zakládajícími oprávnění podat návrh na 
rozhodnutí sporu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, řešeno v rámci jednotlivých ustanovení. 

ČTÚ 1. K § 12 odst. 2 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Ustanovení § 12 odst. 2 Návrhu říká, že 

Akceptováno. 
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podání návrhu podléhá správnímu poplatku. Na toto 
konstatování však již nenavazuje příslušná změna zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (část devátá Návrhu), resp. jeho 
přílohy obsahující sazebník správních poplatků. 
 
ČTÚ tak navrhuje doplnit část devátou Návrhu (změna 
zákona o správních poplatcích) tak, aby byly 
stanoveny správní poplatky v konkrétní výši jako 
podmínka pro podání návrhu na rozhodnutí sporu 
zahajovaného na základě Návrhu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 12 odst. 3 a 4 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Lhůta pro podání návrhu je podle § 12 
odst. 3 Návrhu stanovena na 15 dní. Tato lhůta se ČTÚ jeví 
jako nepřiměřeně krátká. Současně není zcela zřejmé, o 
jakou lhůtu se zde jedná, resp. zda má mít prekluzivní 
povahu (zda právo podat návrh uplynutím stanovené lhůty 
zanikne). 
 
Současně je v § 12 odst. 4 Návrhu uvedeno, že se řízení 
rovněž zastaví, jestliže návrh nebyl podán Jednotnému 
informačnímu místu ve lhůtě podle odstavce 3. Zmeškání 
lhůty pro podání návrhu je však důvodem pro zamítnutí 
návrhu, nikoli zastavení řízení. 
 
Zdůvodnění délky předmětné lhůty, ani důsledky jejího 
zmeškání nezdůvodňuje ani Důvodová zpráva k Návrhu. 
 
ČTÚ tak navrhuje upravit v § 12 odst. 3 a 4 délku lhůty v ní 
stanovenou, jasně vymezit důsledky jejího zmeškání a dále 
doplnit příslušné části Důvodové zprávy k Návrhu ve 
smyslu této připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 
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ČTÚ 1. K § 12 odst. 6 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ není zřejmé, proč je § 12 odst. 6 
do textu Návrhu zahrnut, když podle správního řádu, 
kterým se má podle § 16 Návrhu podpůrně řídit, platí, že 
lhůta pro vydání rozhodnutí (§ 71 správního řádu) počíná 
běžet ode dne zahájení řízení. Řízení o žádosti je přitom 
zahájeno dnem, kdy žádost nebo jiný návrh, kterým se 
zahajuje řízení, došel věcně a místně příslušnému 
správnímu orgánu (§ 44 odst. 1 správního řádu). 
 
ČTÚ tak považuje § 12 odst. 6 Návrhu za nadbytečný a 
navrhuje jej vypustit bez náhrady. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. K § 12 odst. 7 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V § 12 odst. 7 se hovoří o příslušných 
správních orgánech. I s ohledem na připomínku k § 2 písm. 
k) Návrhu není ČTÚ zřejmé, zda bylo úmyslem 
předkladatele považovat za příslušné správní orgány 
příslušné regulační orgány podle § 2 písm. k) Návrhu. 
V této souvislosti je nutné upozornit, že pro účely 
rozhodnutí sporu může být zájmový okruh orgánů širší než 
je ten, který je vymezen v § 2 písm. k) Návrhu. 
 
ČTÚ navrhuje upravit text Návrhu ve smyslu této 
připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, vypuštěno. 

ČTÚ 1. K § 13 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V § 13 Návrhu není uvedeno, jaká 
pokuta se uloží v případě porušení povinnosti podle 
druhého odstavce tohoto ustanovení.  
 
ČTÚ navrhuje doplnit sankci za porušení § 13 odst. 2 

Akceptováno, ustanovení o správních deliktech upravena. 
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Návrhu tak, aby porušení povinnosti v něm uvedené bylo 
postižitelné. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 14 odst. 4 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: I s ohledem na skutečnost, že povinným 
nemusí být jen právnická, ale také podnikající fyzická 
osoba, není zřejmé, na jaká „ustanovení tohoto zákona o 
odpovědnosti a postihu právnické osoby“ je odkazováno, 
když v Návrhu žádná specifická pravidla pro tyto osoby 
stanovena nejsou.   
 
ČTÚ navrhuje toto ustanovení z Návrhu vypustit, případně 
odůvodnit jeho potřebu v Důvodové zprávě k Návrhu. 

Akceptováno, ustanovení o správních deliktech upravena. 

ČTÚ 1. K § 15 odst. 1 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V rámci zmocnění k povolování výjimek 
v § 15, ani v jiném ustanovení Návrhu, není transponována 
poslední věta článku 5 odst. 5 Směrnice, která stanoví 
povinnost oznámit stanovené výjimky Komisi. 
 
ČTÚ navrhuje tento požadavek do textu Návrhu doplnit, 
případně zdůvodnit, proč není nutné tento požadavek 
Směrnice tranponovat. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Ustanovení vypuštěno, bude řešeno jiným způsobem. 

ČTÚ 1. K § 15 odst. 3 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ:  Z § 15 odst. 3 Návrhu není zřejmý jeho 
smysl.  Z navrhovené formulace tohoto ustanovení může 
totiž vyplývat, že se jedná o subjekty, kteří se touto právní 
úpravou nemusí řídit, popř. že se jedná o výjimku 
z adresátů práv a povinností této právní úpravy apod. 
 
ČTÚ navrhuje s odkazem na své předcházející připomínky 
k rozsahu okruhu „oprávněných a povinných subjektů“ 

Ustanovení vypuštěno, bude řešeno jiným způsobem. 
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dané ustanovení vypustit, popř. v Důvodové zprávě k 
Návrhu k tomuto ustanovení uvést jeho smysl a dopad.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K § 17 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Ve výčtu prováděcích právních 
předpisů, k jejichž vydání je zmocněno Ministerstvo vnitra, 
chybí zmocnění k vydání prováděcího předpisu podle § 4 
odst. 2 Návrhu. 
 
ČTÚ navrhuje upravit § 17 ve smyslu této připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, výčet prováděcích předpisů byl zredukován. 

ČTÚ 1. K § 18 Návrhu 
 
ČTÚ navrhuje změnit § 18 odst. 3 Návrhu tak, že zní: 
 
 „(3) Povinný je povinen splnit povinnost uvedenou v § 5 
odst. 1 pro případ, že se jedná o fyzickou infrastrukturu 
vzniklou přede dnem účinnosti tohoto zákona, do 28. 
února 2017. Tím není dotčeno ustanovení § 6 odst. 4 
zákona.“. 
Současně ČTÚ navrhuje vypustit odstavec 1 a 2 bez 
náhrady. 
Odůvodnění: Povinnost stanovená v § 5 odst. 1 se 
vztahuje na novou fyzickou infrastrukturu vzniklou po 
účinnosti zákona a je stanovena lhůta vázaná na vznik této 
nové infrastruktury. Tuto lhůtu nelze vázat na vznik 
stávající infrastruktury, a proto je nutné stanovit přiměřenou 
lhůtu pro předání informací o stávající fyzické 
infrastruktuře, která uplyne po nabytí účinnosti Návrhu. Pro 
větší srozumitelnost navrhuje ČTÚ uvést přechodné 
ustanovení vztahující se ke stejné povinnosti do jednoho 
odstavce a navrhuje úpravy ve smyslu této připomínky. 
 
S odvoláním na čl. 51 LPV není zřejmý smysl ustanovení 

Akceptováno, přechodná ustanovení byla přepracována. 
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§ 18 odst. 1 Návrhu, když přechodná ustanovení by měla 
zejména řešit vztahy vzniklé před účinností příslušného 
zákona v režimu nové právní úpravy, proto se navrhuje 
jeho vypuštění bez náhrady.   
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K bodu 2 části třetí Návrhu (změna energetického 
zákona) 

 
Připomínka ČTÚ: Ustanovení bodu 2 části třetí Návrhu je 
navrhováno nad rámec Směrnice, bez toho aniž by jeho 
začlenění bylo v Důvodové zprávě k Návrhu jakkoli 
zdůvodněno. 
 
ČTÚ navrhuje vypustit předmětné ustanovení z Návrhu, 
případně jeho nezbytnost zdůvodnit v rámci Důvodové 
zprávy k Návrhu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, důvodová zpráva doplněna. 

ČTÚ 1. K bodu 1 části třetí Návrhu (změna zákona 
o elektronických komunikacích) 

 
Připomínka ČTÚ: K bodu 1 části třetí Návrhu ČTÚ uvádí, 
že není zřejmé, z jakého důvodu je potřeba právě v zákoně 
o elektronických komunikacích definovat v rámci pojmů, 
které slouží pro účely tohoto zákona, pojem „přípojka 
elektronických komunikací“, když zákon o elektronických 
komunikací tento pojem dále nepoužívá.  
 
Současně lze uvedenou definici minimálně z hlediska 
neurčitosti vymezení části sítě, ke které se vztahuje, 
považovat za nejasnou a nesprávnou. V případě sítí 
elektronických komunikací je navíc koncový bod na úrovni 
rozhraní. Současně lze uvést, že pojmu přípojka ve smyslu 
vodovodních nebo energetických přípojek je užíváno v 
jiném významu (viz definice v § 3 odst. 1 zákona o 
vodovodech a kanalizacích a § 45 energetického zákona), 

Akceptováno.  
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když vychází ze zcela odlišné topologie těchto sítí, která je 
vůči topologii sítí elektronických komunikací jednodušší.  
 
Důvodová zpráva k Návrhu neobsahuje žádné zdůvodnění 
potřeby definice „přípojky elektronických komunikací“. 
 
ČTÚ tak navrhuje vypustit bod 1 části třetí Návrhu bez 
náhrady. Pokud byla identifikována potřeba definice 
„přípojky elektronických komunikacích“ v rámci stavebně 
technických procesů, pak je případně možno začlenit 
potřebné vymezení do právních předpisů dané oblasti. 
Navrhovaná definice však v žádném případě nemůže být 
zařazena do zákona o elektronických komunikacích, když 
tato oblast s daným vymezením nijak nepracuje.    
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K bodu 4 části třetí Návrhu (změna zákona 
o elektronických komunikacích) 

 
Připomínka ČTÚ: V tomto bodu Návrhu je uvedeno, že 
dané údaje zpřístupní stavební úřad. Oproti tomu v § 9 
Návrhu je uvedeno, že infomace podle tohoto ustanovení 
zpřístupní Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
ČTÚ není zřejmý důvod tohoto odlišného postupu a 
navrhuje, aby tyto údaje zpřístupňoval pouze jeden orgán. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, vypuštěno. 

ČTÚ 1. K části třetí Návrhu (změna zákona o 
elektronických komunikacích) 

 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje vypustit bod 5 v části třetí 
Návrhu (§ 104 zákona o elektronických komunikacích) a 
ponechat stávající znění práv a povinností, resp. podmínek 
vzniku oprávnění k využívání cizích nemovitostí, tj. aby 
zřízení a provozování nadzemních nebo podzemních 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě na cizím 

Akceptováno. 
Zajištění výkonu oprávnění dle § 104 odst. 1 písm. a) pouze na 
základě smlouvy o věcném břemeni, resp. služebnosti.  
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pozemku nebo v něm (zajištění výkonu oprávnění prvního 
odstavce písm. a) tohoto ustanovení) bylo možné pouze a 
výhradně na základě smlouvy o věcném břemeni, které se 
zapisuje do katastru nemovitostí. 
 
Tato podmínka vzniku oprávnění podle § 104 odst. 1 písm. 
a) by totiž měla (jak rovněž vyplývá z Důvodové zprávy 
k zákonu č. 468/2011 Sb.) zabránit případům, kdy noví 
vlastníci nemovitostí v minulosti až ex post zjistili, že na 
jejich pozemku jsou uložena podzemní komunikační 
vedení, nezapsaná v katastru nemovitostí.  
 
ČTÚ navrhuje pouze uvést § 104 odst. 3 zákona o 
elektronických komunikacích do souladu s novým 
občanským zákoníkem, jak to předkladatel činí v dalších 
bodech třetí části Návrhu. V dalším ČTÚ navrhuje 
ponechat současnou právní úpravu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 6. K části čtvrté Návrhu (Změna zákona o obcích), 
k části páté Návrhu (Změna zákona o krajích) a 
k části šesté Návrhu (Změna zákon o hlavním městě 
Praze) 

 

Připomínka ČTÚ: V části čtvrté, páté a šesté Návrhu je 

uvedeno, že Obec (kraj, Hl. m. Praha) nemusí požadovat 

platby za služebnosti a zábory veřejného prostranství 

v případě, že jde o stavbu ve veřejném zájmu. 

Důsledkem stanovení takové možnosti územně 

samosprávných celků navrhované Návrhem by bylo 

vytvoření zcela netransparentního prostředí pro jejich 

postupy a rozhodování, když by tyto mohly (ale nemusely) 

požadovat předmětné platby.  

Důvodová zpráva k Návrhu k těmto částem Návrhu pouze 

doslovně přejímá text Návrhu bez dalšího zdůvodnění, je 

tak zcela nedostatečná.  

Akceptováno. 
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Současně lze doplnit, že daná právní úprava nevychází 

z žádné analýzy, která by zavedení takové regulace 

odůvodňovala a rovněž neodpovídá požadavkům CIA 

(hodnocení korupčních rizik). V Důvodové zprávě k Návrhu 

nejsou současně ani zodpovězeny otázky případné 

nedovolené veřejné podpory.  

ČTÚ tak navrhuje část čtvrtou, pátou a šestou Návrhu 

vypustit. 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ 1. K části deváté Návrhu (změna zákona o správních 
poplatcích) 

 
Připomínka ČTÚ: Změna zákona o správních poplatcích 
jednak vůbec nereflektuje ustanovení § 12 odst. 2 Návrhu, 
které říká, že podání návrhu podléhá správnímu poplatku 
(viz připomínka ČTÚ k § 12 odst. 2 Návrhu).  
 
Změna zákona o správních poplatcích dále nikterak neřeší 
problematiku dalších případných správních poplatků, a to 
včetně poplatků za poskytování informací z registru pasivní 
infrastruktury. 
 
Podle ČTÚ přitom není důvod, aby některé úkony, např. 
předávání informací Jednotným informačním místem, 
nebyly zpoplatněny, jak tomu bývá i v jiných případech, 
když toto Směrnice umožňuje.  
Ani v Důvodové zprávě k části deváté Návrhu nelze nalézt 
žádné informace a není tak zřejmé, zda správní poplatky 
byly předkladatelem odmítnuty jako nedůvodné 
(nevhodné), a proto nejsou v Návrhu upraveny, nebo zda 
na dané předkladatel nepomyslel a správní poplatky tak 
zůstaly opomenuty neúmyslně.  
ČTÚ tak navrhuje do Návrhu příslušné správní poplatky 
doplnit. Pokud by za určité úkony správní poplatky neměly 
být stanoveny, je potřeba v Důvodové zprávě k Návrhu 
doplnit příslušné odůvodnění zvoleného řešení.  

Akceptováno. 
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Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

ČTÚ Doporučující připomínky:  
 

1. K obecné části Důvodové zprávy k Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Očíslování jednotlivých částí Důvodové 
zprávy k Návrhu je zcela netransparentní a zavádějící 
(například součástí bodu 1.1. Název je i popis existujícího 
právního stavu v dané oblasti apod.). ČTÚ doporučuje 
zrevidovat a upravit číslování Důvodové zprávy k Návrhu 
tak, aby odpovídalo obsahu jednotlivých částí a logice. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. K bodu 1.3 Důvodové zprávy k Návrhu (část 
„Zhodnocení korupčních rizik“) - str. 21 

 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ má za to, že zhodnocení 
korupčních rizik je nedostatečné, když je v bodu 1.3 
Důvodové zprávy k Návrhu pouze konstatováno, že 
navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádná korupční 
rizika. Důvodová zpráva k Návrhu se tak nikterak 
nevypořádává například s možným rizikem spočívajícím 
v rozhodování sporů o přístup k pasivní infrastruktuře, 
včetně rozhodování o ceně za přístup podle § 4 odst. 6 
Návrhu, ani s korupčními riziky spojenými s navrhovanou 
částí čtvrtou, pátou a šestou Návrhu. 
 
ČTÚ tak navrhuje, aby byl bod 1.3 Důvodové zprávy 
k Návrhu doplněn tak, aby byly zohledněny veškerá možná 
korupční rizika. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. Obecná připomínka k Návrhu  
 
Připomínka ČTÚ: Celý text Návrhu vyžaduje pečlivou 
jazykovou, gramatickou a legislativně technickou 
korekturu, když obsahuje velkou řadu formálních 
nedostatků a překlepů, které rovněž stěžují 
srozumitelnoust Návrhu. Na některé z nedostatků ČTÚ 
upozorní v rámci následujících připomínek k Návrhu. 

Akceptováno. 
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ČTÚ 1. K § 3 odst. 2 písm. d) Návrhu  
 
ČTÚ navrhuje změnit § 3 odst. 2 písm. d) Návrhu tak, že 
zní: 
 
„d) rozhoduje ve věci správních deliktů ukládá, vybírá a 
vymáhá pokuty za porušení povinností podle tohoto 
zákona,“ 
Odůvodnění: Jedná se o legislativně technickou úpravu 
směřující k správnému a přesnému vymezení dané 
kompetence Jednotného informačního místa. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. K § 4 odst. 2 Návrhu  
 
ČTÚ navrhuje doplnit § 4 odst. 2 Návrhu tak, že zní: 
 
„(2) Na základě písemné žádosti oprávněného má povinný 
povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých a transparentních podmínek, včetně ceny. V 
této žádosti oprávněného specifikuje prvky a podmínky 
projektu, pro nějž požaduje přístup, včetně konkrétního 
časového rámce realizace projektu. Konkrétní náležitosti 
žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Pokud je pro 
přístup k fyzické infrastruktuře nutný souhlas vlastníka 
nemovité věci, popř. popřípadě povolení, je žadatel 
povinen zajistit si toto na vlastní náklady.“ 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje doplnění předmětného 
ustanovení tak, aby bylo dostatečně určité a srozumitelné 
a bylo zřejmé, co je obsahem dané žádosti. 

Akceptováno, přepracováno, mimo jiné dle připomínky 
MMR. 

ČTÚ 1. K § 4 odst. 6 Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: V § 4 odst. 6 Návrhu ČTÚ doporučuje 
nahradit spojení „do fyzický infrastruktur využívaných“ 
spojením „do fyzické infrastruktury využívané”. 

Akceptováno. 

ČTÚ 1. K § 6 odst. 8 Návrhu Akceptováno, přeformulováno. 
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ČTÚ navrhuje doplnit § 6 odstavec 8 Návrhu tak, že zní: 
 
„(8) Oprávněný je povinen ve vztahu k souboru 
poskytnutých minimálních informací přijmout vhodná 
opatření pro zajištění zachování důvěrnosti a obchodního 
tajemství.“ 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje doplnění předmětného 
ustanovení tak, aby bylo zřejmé, k čemu se zachování 
důvěrnosti a obchodního tajemství vztahuje. 

ÚVČR - OKOM Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády (LPV), v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování 
prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
K transpozici směrnice: 
Ačkoliv si je předkladatel zjevně vědom časového hlediska 
přijetí návrhu zákona, musíme upozornit, že směrnice 
2014/61/EU má být provedena do 1. ledna 2016. Tato lhůta 
se vzhledem k aktuálnímu stádiu legislativního procesu 
stěží stíhá, a proto musí být předkladatel připraven na 
důsledky, např. v podobě zahájení řízení o porušení 
smlouvy proti České republice pro nevčasnou transpozici 
směrnice 2014/61/EU. 
K důvodové zprávě: 
Je třeba, aby v příslušné části důvodové zprávy týkající se 
slučitelnosti překladatel explicitně uvedl, že návrh zákona 
transponuje směrnici 2014/61/EU, nikoli, aby ji zařadil 
pouze do výčtu dotčených unijních předpisů. 
K rozdílové tabulce (RT): 
Dle přílohy č. 5 LPV je slučitelnost návrhu s právem EU 
vykazována mimo jiné v rozdílové tabulce. Předložená 
rozdílová tabulka vykazuje určité nepřesnosti. Některá 

Akceptováno 
Důvodová zpráva a rozdílová tabulka upraveny. 
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ustanovení směrnice 2014/61/EU dále jen „směrnice“ jsou 
k daným paragrafům předloženého návrhu přiřazena 
chybně, zpravidla se jedná o ustanovení zákona, která jsou 
vykazována jako implementační vůči celým článkům 
směrnice, ačkoliv jsou ve skutečnosti implementační jen 
vůči několika jejich odstavcům. Někde konkrétní článek 
směrnice či paragraf návrhu naopak absentuje. Výkaznictví 
je nutné upravit u těchto ustanovení návrhu: 

- k čl. 2 odst. 2 směrnice je nutné doplnit znění § 2 
odst. 2 návrhu 

- chybí zde v návrhu zákona podtržená ustanovení § 
2 odst. 1 písm. k) a m); žádáme je doplnit 

- u § 4 odst. 1 odstranit poslední větu uvedenou v čl. 
3 odst. 1 směrnice „Členské státy mohou naproti 
tomu stanovit právo provozovatelů….“ neboť 
předkladatel tuto možnosti nevyužívá 

- z § 4 odst. 2 odstranit a nepodtrhávat větu „Pokud 
je při přístup k fyzické infrastruktuře…“ neboť toto 
sousloví nevyplývá ze směrnice 

- u § 4 odst. 3 odstranit poslední větu uvedenou v čl. 
3 odst. 3 směrnice „Členské státy zajistí, aby 
provozovatel ….“ 

- § 4 odst. 6 plně nekoresponduje s úplným zněním 
čl. 3 odst. 5 směrnice, který je k němu přiřazen, 
požadujeme vykázat pouze tu část článku 3 odst. 5, 
která je k tomuto ustanovení relevantní 

- u § 5 odst. 1 odstranit sousloví „Členské státy 
mohou umožnit přístup k minimálním 
informacím…“ 

- § 5 odst. 2 zcela neodpovídá vykázanému čl. 4 
odst. 1 směrnice, je nutné přiřadit relevantní článek 
směrnice   

- z § 6 odst. 2 odstranit a nepodtrhávat větu 
„Jednotné informační místo neodpovídá za 
škodu…“. Navržené znění nevyplývá ze směrnice.   
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- u § 6 odst. 5 není vykázán konkrétní článek 
směrnice, žádáme jej doplnit nebo toto ustanovení 
nepodtrhávat a vypustit z RT 

- ve znění § 6 odst. 7 nejsou zohledněny zásady 
plynoucí z čl. 4 odst. 6 směrnice („Vnitrostátní 
orgán řešení sporů plně zohlední zásadu 
proporcionality….). Požadujeme revidovat ve 
smyslu čl. 4 odst. 6 směrnice 

- u § 7 odst. 2 je nutné vypustit poslední větu čl. 5 
odst. 2 směrnice „Členské státy mohou stanovit 
pravidla pro rozdělení nákladů“, neboť tuto 
eventualitu předkladatel nevyužívá 

- u § 8 odst. 4 odstranit souvětí čl. 6 odst. 1 směrnice  
„Členské státy mohou umožnit přístup 
k minimálním informacím…“  

- u § 8 odst. 5 ponechat z čl. 6 odst. 1 směrnice 
pouze výše uvedené souvětí „Členské státy mohou 
umožnit…“ a zbytek čl. 6. odst. 1 vypustit 

Požadujeme rozdílovou tabulku upravit v souladu 
s výše uvedenými připomínkami.  
Po stránce materiální: 
Předložený návrh transponuje směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací 
(dále také jako „směrnice“).  
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Oblasti elektronických komunikací se dále týkají zejména 
tyto předpisy práva EU: 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/19/EU ze dne 7. března 2002 o přístupu k 
sítím elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
(přístupová směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/EU ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro 
sítě a služby elektronických komunikací 
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(autorizační směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/21/EU ze dne 7. března 2002 o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací (rámcová směrnice), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/22/EU ze dne 7. března 2002 o univerzální 
službě a právech uživatelů týkajících se sítí a 
služeb elektronických komunikací (směrnice o 
univerzální službě), 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/EU ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí 
v odvětví elektronických komunikací (směrnice o 
soukromí a elektronických komunikacích), a 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/140/EU ze dne 25. listopadu 2009, kterou se 
mění směrnice 2002/21/EU o společném 
předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických 
komunikací, směrnice 2002/19/EU o přístupu 
k sítím elektronických komunikací a přiřazeným 
zařízením a o jejich vzájemném propojení 
a směrnice 2002/20/EU o oprávnění pro sítě a 
služby elektronických komunikací. 

 

ÚVČR - OKOM Připomínky a případné návrhy změn:  
Návrh tohoto zákona byl předložen do mezirezortního 
připomínkového řízení již v srpnu 2015, a to pod totožným 
jednacím číslem. K vypořádání připomínek jednotlivých 
připomínkových míst nedošlo. Nyní předložený návrh 
doznal z našeho pohledu poměrně marginálních změn. 
Většina připomínek uplatněných odborem kompatibility 
v předchozím připomínkovém řízení nebyla do návrhu 
zapracována.  
Obecně: 
Návrh je na některých místech nesrozumitelný, což je do 
značné míry způsobeno tím, že terminologie návrhu není 

Akceptováno. 
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jednotná, popř. dostatečně vyjasněná. Návrh se týká 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (viz 
název zákona) a § 1. Tento termín se ale dále nedrží, viz 
např. § 2/1/c) – veřejná komunikační síť, § 2/1/d) - služby 
elektronických komunikací. Má se jednat o totéž?  Další 
konkrétní případy jsou uvedeny v připomínkách tohoto 
stanoviska. Termín uvedený v písm. d) paragrafu 2 se (byť 
vyplývá ze směrnice) překrývá s písm. f) téhož paragrafu; 
doporučujeme zvážit v písmeni f) pouze definici „realizace 
vysokorychlostního připojení“.  
Nutno dopracovat tak, aby návrh byl srozumitelný. 
Připouštíme, že zvolená legislativní technika do značné 
míry vychází ze směrnice. Nicméně vzhledem k tomu, že 
směrnice sama je těžko srozumitelná, považujeme za 
nutné takový přístup nepřenášet do vnitrostátního práva. 
V této souvislosti podotýkáme, že předně bude nutné určit, 
na které právní vztahy se má vůbec směrnice a 
transpoziční úprava použít (jen na vysokorychlostní sítě 
elektronických komunikací, jak vyplývá z návrhu zákona a 
paragrafu 1, nebo na sítě obecně?). 

ÚVČR - OKOM Obecně k principu zajištění soudní ochrany  
Směrnice 2014/61/EU obecně vyjadřuje zásadu, že 
v případě sporů, jež vzniknou v souvislosti s přístupem 
k informacím o fyzické infrastruktuře, by měl spor 
rozhodnout příslušný orgán členského státu formou 
závazného rozhodnutí, přičemž by tímto rozhodnutím 
neměla být dotčena možnost kterékoli strany se obrátit na 
soud (viz rec. 23 směrnice). V konkrétních článcích 
směrnice je pak tato zásada dále rozvedena (viz čl. 3 odst. 
5, čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 3 a čl. 
10 odst. 6).  V návrhu zákona však provedení tohoto 
principu postrádáme. Mělo by se jednat o klasické správní 
rozhodnutí, které je v zásadě soudně přezkoumatelné. 
Nebude-li zvolena jiná cesta s ohledem na předchozí 
připomínku, je nutné alespoň možnost soudního přezkumu 
v příslušných lhůtách a u příslušných orgánů, které nejsou 
návrhem vysloveně určeny, potvrdit v důvodové zprávě, 

Doplněno, text upraven. 
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aby bylo nepochybné, že příslušná ustanovení směrnice 
mají v českém právním řádu odpovídající provedení. 
K uvedenému i dále – viz konkrétní připomínky. 
Požadujeme upravit dotčená ustanovení ve smyslu 
směrnice.  
Tyto připomínky jsou zásadní.  

ÚVČR - OKOM K chybějící transpozici některých ustanovení směrnice 
2014/61/EU: 
K čl. 5 odst. 1: 
Žádáme, aby se předkladatel vyjádřil, kde v českém 
právním řádu je transponována v daném ustanovení 
směrnice uvedená povinnost členského státu zajistit právo 
provozovatele sítě sjednávat dohody o koordinaci 
stavebních prací - zda například předkladatel považuje za 
dostatečné provedení této povinnosti v právních 
předpisech soukromého práva. 
K čl. 5 odst. 4 směrnice: 
Požadujeme vyjasnit, kde je v návrhu zohledněn čl. 5 odst. 
4 směrnice, který vyžaduje stanovení spravedlivých a 
nediskriminačních podmínek a cen příslušným orgánem, 
jen „je-li to na místě“. 
Dále postrádáme transpozici čl. 7 odst. 3 směrnice. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno, text upraven. 

ÚVČR - OKOM K § 1: 
V souladu s čl. 48 odst. 3 LPV je nutné upravit navržené 
sousloví „Tento zákon upravuje na základě práva Evropské 
unie“ na „ Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
práva Evropské unie a upravuje…“.    

Akceptováno, text upraven. 

ÚVČR - OKOM K § 2 odst. 1 písm. j) a k): 
Upozorňujeme, že zde užívaný pojem „provozovatel sítě“ 
není v návrhu zákona nově nijak definován. 

Akceptováno. 

ÚVČR - OKOM K § 2 odst. 1 písm. n): 
Upozorňujeme na užití přívlastku „pasivní“ u infrastruktury 
a navrhujeme zde užít pojmu „fyzická“ jako na jiných 
místech v návrhu zákona. 

Akceptováno. 

ÚVČR - OKOM K § 4 odst. 2 a 3: Akceptováno. 
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Ust. § 4 odst. 2 nejprve stanoví závazek povinného vyhovět 
přiměřeným žádostem o přístup ke své fyzické 
infrastruktuře. Ust. § 4 odst. 3 pak obsahuje výčet 
podmínek pro odmítnutí žádosti. Doporučujeme v této 
souvislosti doplnit formulaci odst. 2 tak, aby již zde bylo 
jasné, že povinný nevyhoví těm žádostem, které nesplňují 
podmínky odstavce 3. Doporučujeme rovněž pojem 
přiměřené žádosti nahradit pojmem „odůvodněná žádost“, 
neboť směrnice v anglickém znění obdobně odkazuje na 
„reasonable requests“ a tomuto lépe odpovídá české 
„odůvodněná“ než „přiměřená“, jak je ovšem užito i 
v českém znění směrnice.  Nahrazení daného přívlastku je 
možné (a vhodné) na více místech návrhu zákona. 
Ust. § 4 odst. 3 stanoví důvody pro odmítnutí žádosti 
taxativně, směrnice v čl. 3 odst. 3 naproti tomu tyto důvody 
stanoví prostřednictvím demonstrativního výčtu. Žádáme 
odůvodnění této odchylky od směrnice. 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚVČR - OKOM K § 4 odst. 6: 
V návaznosti na obecnou připomínku uvádíme, že 
k tomuto ustanovení je v rozdílové tabulce vykázáno 
souvětí „Vnitrostátní orgán pro řešení sporů vyřeší spor 
v nejkratší možné době a v každém případě do čtyř měsíců 
ode dne přijetí žádosti s výjimkou mimořádných okolností, 
aniž je dotčena možnost, kterékoli ze stran předložit věc 
soudu“ uvedené v čl. 3 odst. 5 směrnice. V předloženém 
návrhu však není tato zásada nikterak zohledněna. Stejně 
tak není provedena další věta v čl. 3 odst. 5 směrnice 
„Týká-li se spor přístupu k infrastruktuře poskytovatele…, 
zohlední případně cíle stanovené v článku 8 směrnice 
2002/21/ES“. 
Požadujeme doplnit, případně vysvětlit.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

ÚVČR - OKOM K § 5 odst. 1 a § 6 odst. 4: 
Ust. § 5 odst.1 ukládá povinným povinnost poskytnout JIMu 
určité penzum minimálních informací. Ust. § 6 odst. 4 však 
vychází ze situace, kdy dané informace nejsou k dispozici 

Akceptováno, přeformulováno. 
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prostřednictvím JIMu. Kdy může tato situace nastat? Jen 
tehdy, nesplní-li povinný povinnost dle § 5 odst. 1            a 
dopustí se tím správního deliktu? Žádáme vysvětlit. 

ÚVČR - OKOM K § 6 odst. 3:  
Použití pojmu „důvěrnost“ je v daném kontextu matoucí. 
Má tím předkladatel na mysli „důvěrnost komunikací“ dle 
Hlavy V Dílu 1. zákona o elektronických komunikacích? 
Pakliže ano, doporučujeme používat alespoň pojmu 
„důvěrnost komunikací“. Daný pojem se vyskytuje na 
vícero místech návrhu zákona. 

Akceptováno, vypuštěno. 

ÚVČR - OKOM K § 7 odst. 1: 
Obdobně jako u připomínky k § 4 odst. 2 a 3 doporučujeme 
provázat první a druhou větu tohoto ustanovení např. 
použitím sousloví „odůvodněná žádost“, nebo doplněním 
první věty o „za dále v tomto odstavci stanovených 
podmínek“, a to mezi slovy „je“ a „povinen“. 

Akceptováno, přeformulováno. 

ÚVČR - OKOM K § 8 odst. 1: 
Vzhledem k častému odkazování dalších odstavců § 8 na 
odstavec 1 jen ve vztahu k žádosti oprávněného 
doporučujeme odstavec jedna rozdělit, aby nebyly odkazy 
na odstavec upravující vícero situací matoucí. V této 
souvislosti považujeme za vhodné, aby se předkladatel 
vyjádřil ke vztahu povinnosti poskytnout dané informace 
JIMu a povinnosti tytéž informace poskytnout 
oprávněnému. Obdobně jako u připomínky k § 5 odst. 1 a 
§ 6 odst. 4 se ptáme, zda je povinný povinen dané 
informace poskytnout oprávněnému jen, poruší-li povinnost 
je poskytnout primárně JIMu? Jsme si vědomi toho, že 
dané povinnosti vycházejí ze směrnice, v rámci zákona je 
však nutné na tyto otázky umět odpovědět. V této 
souvislosti pak rovněž není jasné, k porušení jaké 
povinnosti se vztahuje správní delikt dle § 13 odst. 1 písm. 
g) odkazující na § 8 odst. 1. Rovněž z posledně uvedeného 
důvodu doporučujeme daný odstavec rozdělit. 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno, přeformulováno, správní delikty 
přepracovány. 

ÚVČR - OKOM K § 12 obecně: Akceptováno. 
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Doporučujeme provázat § 12 s § 3 a přeformulovat, aby 
bylo jasné, která řízení (splnění povinností, spory mezi 
subjekty) se dle tohoto ustanovení zahajují na návrh. 
Dále požadujeme, aby se předkladatel vyjádřil k dvojí roli 
JIMu jednak jako orgánu evidence a poskytování informací 
a jednak jako orgánu pro řešení sporů. Směrnice ve svém 
článku 10 stanoví povinnost členskému státu určit 
vnitrostátní orgán pro řešení sporů a povinnost určit 
jednotné informační místo, a tedy nepředpokládá, že by se 
tyto role měly propojit v jednom subjektu. Z toho důvodu 
nepovažujeme zvolené řešení za šťastné. 
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení o rozhodování sporů bylo přepracováno, konkrétně 
v jednotlivých ustanoveních, působnost JIM stanovena 
politickým rozhodnutím. 

ÚVČR - OKOM K § 12 odst. 1: 
Dotčené ustanovení nepočítá s tím, že dle § 10 odst. 4 
může návrh podat rovněž držitel práva. Žádáme doplnit. 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

ÚVČR - OKOM K § 12 odst. 2: 
Jaká bude výše správního poplatku dle tohoto ustanovení? 
Novela zákona o správních poplatcích v části deváté se 
k tomuto nevztahuje. 

Akceptováno, doplněny správní poplatky. 

 K § 12 odst. 5 písm. b). 6 odst. 8, § 7 odst 6, § 8 odst. 6, § 
10 odst. 4: 
V návaznosti na obecnou připomínku uvádíme, že v tomto 
ustanovení, které odkazuje na §§ 6-10 návrhu, by měly být 
zohledněny čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 4, čl. 9 odst. 
3 směrnice, které mimo jiné stanoví, že „vnitrostátní orgán 
pro řešení sporů vydá závazné rozhodnutí v co nekratší 
možné době, v každém případě však do dvou měsíců 
s výjimkou mimořádných okolností“. Výše uvedený 
paragraf tuto „klauzuli“ neprovádí přesně, neboť obsahuje 
povinnost vydat rozhodnutí bezodkladně, jinak ve lhůtě 2  
měsíců.  
Navrhujeme ustanovení § 12 odst. 5 písm. b) doplnit ve 
smyslu směrnice.  

Vysvětleno 
Ustanovení o rozhodování sporů bylo přepracováno, dle názoru 
předkladatele je použitý termín bezodkladně nejblíže použitelný 
termín využívaný českým právním řádem, kterým lze nahradit 
termín použitý směrnicí. 

ÚVČR - OKOM K § 18 odst. 3: 
Transpoziční předpisy směrnice 2014/61/EU mají být dle 
jejího článku 13 použity od 1. července 2016, přechodné 
ustanovení však stanoví, že povinnost dle § 5 odst. 1 může 

Akceptováno, přechodná ustanovení budou přepracována. 
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být splněna do 28. února 2017, a je tedy v rozporu se 
směrnicí. Žádáme dát přechodné ustanovení do souladu 
se směrnicí. 
Tato připomínka je zásadní.  
Závěr: 
Návrh zákona je s právem EU pouze částečně 
slučitelný.  
Současně je nutné odstranit formální nedostatky 
návrhu. 

ÚVČR - OKOM Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
Obecně k textu návrhu zákona: 
Doporučujeme předkladateli text upravit a odstranit četné 
překlepy a nesrozumitelné části vět, například nahradit 
slovem „oprávněný“ slovo „oprávněného“ v § 4 odst. 2, 
nahradit slovo „vyplávajích“ slovem „vyplývajících“ v § 12 
odst. 1, vypustit „na“ v první větě § 6 odst. 1 atd. 
Nepovažujeme rovněž za šťastné používání formulací typu 
„oprávněný je oprávněn“ nebo „povinný má povinnost“ a 
navrhujeme zvážit zavedení jiných pojmů pro dotčené 
subjekty. Dále bychom rovněž uvítali podrobnější zvláštní 
část důvodové zprávy, která například poměrně rozsáhlá 
ustanovení §§ 6, 7 a 8 shrnuje jednou větou, příp. dvěma 
větami.  

Akceptováno. 

ÚVČR - OKOM Obecně k důvodové zprávě: 
Důvodová zpráva ve své zvláštní části na více místech 
neodpovídá textu návrhu zákona, např. v §§ 3 či 12. Je více 
než žádoucí toto napravit. 

Akceptováno. 

ÚVČR - OKOM Ke správním deliktům: 
Povinným by v souladu s jeho definicí dle § 2 odst. 1 písm. 
b) bod 3. mohla být patrně i fyzická osoba. Sankční část 
návrhu zákona však operuje jen se správními delikty a 
možností vyvinění u právnické osoby. Nemůže z těchto 
faktů pramenit jistý rozpor? 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

ÚVČR - OKOM K § 11: 
Ustanovení svým charakterem patří do stavebních 
předpisů.  

Akceptováno. 
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ÚVCŘ - KML Zásadní připomínky: 
1. Zvolené varianty (1 až 3) jsou pouze formální a zahrnují 

jen legislativní (a nikoli věcné) řešení. Požadujeme 
proto materiál doplnit v tom smyslu, že dílčí varianty 
(např. s ohledem na minimální harmonizaci těchto 
opatření na komunitární úrovni) nebyly zvažovány a 
z jakého důvodu nebylo o věcných sub-variantách u 
jednotlivých oblastí uvažováno, nebo celý popis variant 
v ZZ přepracovat a předložit jej v souladu s Obecnými 
zásadami.  

Akceptováno. 

ÚVCŘ - KML 2. Popis Varianty 3 nepřináší žádné podstatnější 
informace oproti Variantě 2 (neboť se jedná o její volné 
pokračování) a nejsou u ní vyhodnoceny ani náklady 
ani přínosy. Požadujeme proto, aby předkladatel 
neuváděl, že byly v rámci odůvodnění návrhu 
posuzovány tři varianty. 

Akceptováno. 

ÚVCŘ - KML 3. Z hlediska dopadů návrhu na státní rozpočet je 
uvedeno, že financování JIM bude zajištěno kombinací 
zdrojů státního rozpočtu a Evropských strukturálních a 
investičních fondů (dále jen „ESIF“)  a že v prostředcích 
státního rozpočtu jsou započteny i nároky       na 
zajištění spolufinancování ESIF ze státního rozpočtu. 
Požadujeme proto minimálně tyto kategorie vyčíslit a 
tyto částky pak uvést ve výhledu 2016-2020 podle 
jednotlivých let. Za stejně důležité považujeme, aby 
nedostupnost prostředků ESIF byla       ve vztahu 
k prostředkům státního rozpočtu označena jako riziko, 
neboť JIM je v daném ohledu národní opatření a jeho 
financování z ESIF bude snižovat dostupnost 
prostředků ESIF na (vlastní) budování 
vysokorychlostních sítí na území ČR. 

Akceptováno. 

ÚVCŘ - KML 4. Je zapotřebí doplnit i konzultace a zdroje dat, a to 
náležitým způsobem v tom smyslu, aby bylo zřejmé, 
s kým konzultace proběhly, jaké varianty nebyly 
zohledněny a proč. 

Akceptováno. 

ÚVCŘ - KML 5. Vzhledem k tomu, že návrh zákona stanoví nová práva 
a nové povinnosti a s nimi související sankční a 

Akceptováno. 
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přezkumné procesy a navíc Ministerstvu vnitra vznikají 
další kompetence a povinnosti jako Jednotnému 
informačnímu místu, žádáme v bodě „1.3. Zhodnocení 
korupčních rizik“ o zpracování plnohodnotného 
zhodnocení korupčních rizik dle metodiky CIA 
zveřejněné 
na http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
temata/cia/metodika-CIA.pdf. Současné zhodnocení 
korupčních rizik: „Navrhovaná úprava nepředpokládá 
žádná korupční rizika,“ považujeme za nedostačující a 
nenaplňující požadavky Legislativních pravidel vlády. 

ÚVCŘ - KML 6. Důvodová zpráva nekoresponduje s návrhem 
paragrafového znění: 
a) Zákon: §2 písm. n) registrem pasivní infrastruktury 

neveřejný geografický informační systém 
evidující data o prvcích fyzické infrastruktury a 
vysokorychlostních sítích elektronických 
komunikací. 
Důvodová zpráva str. 22: usnadní přístup občanů 
a podnikatelů k informacím o fyzické 
infrastruktuře v rámci stavebního řízení. 

b) Zákon: §3 odst. 1. Jednotným informačním místem 
je Ministerstvo vnitra. 
Důvodová zpráva str. 18: zřízení jednotného 
informačního místa (JIM) jako podřízenou 
organizaci Ministerstva vnitra 

Akceptováno. 

ÚVČR - RVV K § 3 – Požadujeme, aby jednotným informačním místem 
byl Český telekomunikační úřad. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru by jednotným informačním místem 
měl být nezávislý regulátor, a to Český telekomunikační 
úřad. Ten obecně reguluje komunikační činnosti a v 
současné době spravuje např. „bezdrátovou 
infrastrukturu“, tedy kmitočtová spektra. Z toho důvodu by 
bylo logické, aby spravoval i infrastrukturu pozemní 
vysokorychlostní sítě. 

Neakceptováno – rozpor. 
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím. 
 
Edit: Akceptováno, v důsledku toho nový rozpor s MV. 
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ČKAIT Po posouzení předloženého návrhu novely zákona 
konstatujeme, že zaslaný materiál plně respektuje 
Směrnici EU/61/2014, převádí ji do paragrafového znění 
zákona a tím je i plněn úkol EU. Jedná se tedy o pouhý 
„přepis“ uvedené směrnice ale nejsou plně respektovány 
platné právní předpisy ČR (zejména stavební zákon, jeho 
prováděcí vyhlášky a další). Zejména je nutné koordinovat 
probíhající novely právních předpisů – stavebního zákona 
a dalších s tím, aby naše dříve neuplatněné připomínky 
mohly být zapracovány do zaslaného „návrhu zákona“. 

 

ČKAIT Zásadní připomínka č. 1 
Připomínáme, že zejména § 7 až §11 je nutno koordinovat 
s MMR a se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. 

Akceptováno, viz připomínky MMR, projednáno. 

ČKAIT Zásadní připomínka č. 2 
I po přepracování původního návrhu, chybí definice 
některých používaných pojmů (vlastník sítě, přípojka NGA, 
sdílená síť, páteřní síť, vnitřní rozvod a další.) upřesňující 
stavebníkům pojmy z oboru elektronických komunikací. 

Neakceptováno. 
Zákonem nelze vysvětlovat technické pojmy z oboru 
elektronických komunikací, se kterými zákon nepracuje. Toto je 
v rozporu s Legislativními pravidly vlády. 

ČKAIT Doporučující připomínka 
Víme, že nelze v rámci tohoto zákona řešit problematiku 
jednorázové náhrady věcných břemen - služebnosti 
inženýrské sítě elektronických komunikací a souhlasů 
vlastníků dotčených nemovitostí (zejména u pozemků 
v kompetenci státu – SŽDC, ČD, ŘSD, obce, města a 
kraje), proto doporučujeme, aby v závěrečném ustanovení 
byl uveden návrh na novelu zákona 151/1997 Sb. a z toho 
plynoucí regulace cen pro obce, města a kraje. Bez řešení 
tohoto problému nebude dosaženo „snížení nákladů na 
budování vysokorychlostního internetu“. 

Neakceptováno. 
Je třeba rozsáhlá diskuse mimo jiné s Ministerstvem financí, 
které je gestorem zákona 151/1997 Sb. 

MK K § 9 
Navrhujeme za slova „stavebního zákona“ vložit 

slova „a o dalších chráněných veřejných zájmech“. 
Domníváme se, že orgán veřejné správy by v rámci tohoto 
informování měl stavebníkovi poskytnout co nejúplnější 
informaci a upozornit současně na další omezení, která 
jsou s realizací záměru spojena.  

Akceptováno. 
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Na základě výše uvedené úpravy tedy bude § 9 nově 
znít: 

„Všechny příslušné informace týkající se podmínek a 
postupů dle stavebního zákona a o dalších chráněných 
veřejných zájmech nezbytné pro účely budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně 
jakýchkoliv informací týkajících se výjimek platných pro tyto 
prvky, zpřístupní Ministerstvo pro místní rozvoj 
prostřednictvím jednotného informačního místa.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

MK K § 15 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v článku 
8 požaduje: 

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.  

Zároveň však tato směrnice stanovuje, že pro určité 
kategorie budov není zapotřebí povinnosti vyplývající 
směrnice splnit. Jedná se slovy směrnice o zvláštní 
kategorie památek a historické budovy. 

Ustanovení vypuštěno, bude řešeno jiným způsobem. 
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3. 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 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. 

Text zákona a důvodové zprávy se v mnoha 
případech rozchází. Důvodová zpráva  
k § 15 hovoří o stanovení výjimek z povinností uvedených 
v § 6 odst. 1 až 5 návrhu zákona, návrh zákona však k § 
15 odst. 1 a 2 uvádí ustanovení § 5, § 7 a § 8, ale již nikoliv 
§ 6 uvedený v důvodové zprávě. Jak z vlastního textu 
zákona, tak z důvodové zprávy není zřejmé, z jakých 
povinností by Ministerstvo vnitra mělo stanovovat výjimky. 
Charakter věcných výjimek uvedených v důvodové zprávě 
pak textově neodpovídá obsahu navrhovaného § 15. 
Kritéria pro stanovení výjimek zmiňovaná v důvodové 
zprávě (kde jsou však uvedena odlišně od textu směrnice) 
v textu zákona zcela chybí a je otázkou, zda za takových 
předpokladů lze vůbec v souladu se směrnicí upravit výluky 
předpokládané v této směrnici. Dále upozorňujeme, že 
v důvodové zprávě jsou používány pojmy, které v této 
podobě nezná ani tuzemská právní úprava (např. „ochrana 
městského dědictví“ apod.). 

I z vnitrostátního pohledu proto považujeme za 
problematické, že návrh zákona osvobození od ukládaných 
povinností vůbec nekonkretizuje a nechává jeho vymezení  
na prováděcím předpisu, aniž by Ministerstvu vnitra 
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stanovoval jakékoliv mantinely pro vlastní text vyhlášky, 
čímž není zaručena ochrana veřejného zájmu na úseku 
památkové péče. 

Na základě výše uvedené právní úpravy proto 
navrhujeme stanovit v § 15 výjimku pro budovy, které jsou 
předmětem ochrany na úseku památkové péče a za 
odstavec 3 doplnit nový odstavec 4, který bude znít: 

„(4) Tento zákon se dále nevztahuje na významné 
renovace budov, které jsou kulturními památkami, nebo na 
významné renovace budov v památkové rezervaci nebo v 
památkové zóně, s výjimkou fyzické infrastruktury 
povolené na základě závazného stanoviska orgánu 
památkové péče.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

MK Ke zvláštní části důvodové zprávy 
Zvláštní část důvodové zprávy k návrhu zákona 

nesplňuje podle názoru Ministerstva kultury požadavky, 
které jsou na ni kladeny v čl. 9 odst. 4 Legislativních 
pravidel vlády. Předkladatel v některých bodech pouze 
přejal text jednotlivých ustanovení návrhu zákona, aniž by 
blíže vysvětlil či odůvodnil princip konkrétní právní úpravy. 

Akceptováno. 

ERÚ Zásadní připomínka k § 2 odst. 2 písm. a) 
Navrhujeme doplnit do textu tohoto odstavce „a 
plynovody a plynovodní přípojky včetně těžebních 
plynovodů“ včetně odkazu na příslušnou definici těchto 
pojmů z energetického zákona. 
 
 
Úplné znění: 
„(2) Kabelové rozvody, včetně nenasvícených optických 
vláken, jakož i prvky sítí používané k poskytování pitné 
vody a plynovody a plynovodní přípojky včetně 
těžebních plynovodů7 nejsou fyzickou infrastrukturou ve 
smyslu tohoto zákona.“ 
Odkaz pod čarou: 

Neakceptováno.  
V rozporu se směrnicí, postačí důvody pro odmítnutí přístupu 
dle § 5 odst. 2. 
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7) § 2 odst. 2 písm. b) zákona č 458/2000 Sb. o podmínkách 
podnikání a o výkonu státní správy v energetických 
odvětvích ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Odůvodnění: 
ERÚ požaduje toto doplnění z níže uvedeným 
odůvodněním: 

 plynovody a plynovodní přípojky včetně těžebních 
plynovodů jsou primárně určeny pro dopravu plynu, 
není proto možné do nich ani přímo na ně umístit 
žádný z prvků elektronických komunikací. 

  plynovody a plynovodní přípojky včetně těžebních 
plynovodů jsou uloženy v zemi a nejsou tudíž 
dostupné pro jakékoli umísťování prvků 
elektronických komunikací. 

 Na základě výše uvedeného lze tedy oprávněně 
pochybovat o jejich „způsobilosti“ k umístění prvků 
vysokorychlostních sítí. V tomto směru jsou 
plynovody a plynovodní přípojky srovnatelné 
s kabely, které jsou explicitně v návrhu zákona 
vyloučeny z fyzické infrastruktury tak jak ji chápe 
tento zákon. 

 Jako další argument pro doplnění uvádíme jako 
podpůrné: 

o plynovody a plynovodní přípojky včetně 
těžebních plynovodů splňují minimálně tři a 
v některých případech i čtyři kritéria pro 
odmítnutí přístupu k fyzické infrastruktuře, 
která jsou obdobně stanovena jak v čl. 3 
bod 3 směrnice stejně jako v § 4 odst. 3 
návrhu zákona. Konkrétně se na ně vztahují 
kritéria uvedená pod písmeny a), b) a c) a 
v některých případech i d). 

o Dále ERÚ považuje za vhodné zmínit na čl. 
4 bod 7 směrnice, podle kterého členské 
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státy mohou stanovit výjimky z určitých 
povinností v případě existujících fyzických 
infrastruktur, které nejsou považovány za 
technicky vhodné pro budování 
vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací 

 
Dle názoru ERÚ by se z výše uvedených důvodů a v zájmu 
jednoznačného vymezení rozsahu platnosti tohoto zákona 
tento zákon neměl vztahovat na plynovody a plynovodní 
přípojky včetně těžebních plynovodů. 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Zlínský kraj K § 2 odst. 1 (Vymezení pojmů) – navrhujeme doplnit 
definici pojmu „budova“ ve smyslu tohoto zákona. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 11 odst. 1 zní: „Všechny 
nově postavené budovy musí být v místě koncového 
uživatele, včetně prvků těchto budov ve spoluvlastnictví, 
vybaveny fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, 
připravenou pro vysokorychlostní připojení, až do 
koncových bodů sítě.“, je třeba pojem „budova“ ve smyslu 
tohoto zákona konkrétně definovat v souvislosti s jejich 
účelem užívání tak, aby na základě tohoto ustanovení 
nedocházelo k vynucování vybavovat všechny budovy 
fyzickou infrastrukturu připravenou pro vysokorychlostní 
internet  - např. garáže, hospodářské objekty, stodoly atd. 

Ustanovení vypuštěno na základě připomínky MMR. Bude 
řešeno v rámci stavebních předpisů. 

Zlínský kraj K § 3 (Jednotné informační místo) -  navrhujeme, aby byl 
pro roli Jednotného informačního místa využit Český 
telekomunikační úřad, který má v této oblasti svou 
významnou roli.  

Neakceptováno.  
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím. 

ČÚZK K § 2 odst. 1 písm. c) 
Doporučuji druhou větu upravit tak, aby byla celá 
v jednotném či množném čísle. 

Vypuštěno. 

ČÚZK K § 2 odst. 1 písm. k) 
Doporučuji slovo „zvláštního“ nahradit slovem „jiného“. 

Vypuštěno. 
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ČÚZK K § 2 odst. 1 písm. m) bod 1 
Doporučuji středník nahradit čárkou tak, aby z ustanovení 
jednoznačně vyplývalo, že podmínky uvedené v bodech 1 
a 2 musí být splněny zároveň.  

Přepracováno. 

ČÚZK K § 5 odst. 1 
Doporučuji úvodní část v následujícím znění:  
„(1) Povinný poskytne Jednotnému informačnímu místu do 
dvou měsíců od vzniku fyzické infrastruktury soubor 
minimálních informací o této fyzické infrastruktuře, který 
obsahuje“. 

Neakceptováno. 
Ustanovení se týká jak nové infrastruktury, tak i stávající.  

ČÚZK K § 5 odst. 2 
Doporučuji odstavec 2 v následujícím znění: 
„(2) Změny informací uvedených v odstavci 1 povinný 
poskytne způsobem uvedeným v odstavci 1 do jednoho 
měsíce od vzniku této změny.“. 

Neakceptováno. 
Viz předchozí připomínka, lhůta stanovena dle směrnice. 

ČÚZK K § 5 odst. 4 
Doporučuji slova „§ 5 odst. 1“ nahradit slovy „odstavci 1“. 

Akceptováno. 

ČÚZK K § 6 odst. 1 
Doporučuji odstavec 1 v následujícím znění: 
„(1) Oprávněný má právo vyžádat si u Jednotného 
informačního místa přístup k  souboru minimálních 
informací o existující fyzické infrastruktuře podle § 5 
odstavce 1 kteréhokoli povinného.“. 

Přepracováno. 

ČÚZK K § 6 odst. 3 
Doporučuji slovo „zvláštního“ nahradit slovem „jiného“. 

Vypuštěno. 

ČÚZK K § 6 odst. 4 a 5 
Doporučuji slova „§ 5 odstavce 1“ nahradit slovy „§ 5 odst. 
1“. 

Akceptováno. 

ČÚZK K § 8 odst. 7 
Doporučuji slova „tomto paragrafu“ nahradit slovy 
„odstavcích 1 až 6“. 

Přepracováno. 

ČÚZK K § 11 odst. 1 
Požaduji konkrétně vymezit pojem „nově postavené 
budovy“, na které se povinnosti dle § 11 vztahují. A dále do 
ustanovení § 15 doplnit zmocnění k vydání prováděcího 
právního předpisu pro stanovení výjimek pro určité 
kategorie budov v souladu s čl. 8 bod 4 Směrnice. 

Ustanovení vypuštěno na základě připomínky MMR. Bude 
řešeno v rámci stavebních předpisů. 
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Odůvodnění: 
Stanovit povinnosti uvedené v § 11 na všechny nově 
postavené budovy je naprosto nevhodné. Není zřejmé, co 
se rozumí pojmem „nová budova“. Tento termín je 
v předloženém návrhu zákona užíván, aniž by byl 
vysvětlen. Dle Směrnice by se mělo jednat o „budovy“ pro 
něž byla žádost o stavební povolení podána po 31. prosinci 
2016, tato skutečnost je však jen částečně vyjádřena 
odložením účinnosti předmětného ustanovení na 1. ledna 
2017, avšak po tomto datu jistě budou vznikat nové 
budovy, pro něž byla žádost o stavební povolení podána 
před 31. prosincem 2016. Není ani jasné, zda se budovou 
rozumí všechny stavby převážně uzavřené obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí, vyžadující i pouhé ohlášení 
stavebnímu úřadu, tedy např. garáže, rekreační objekty a 
další jednoduché stavby. Důvodová zpráva k ustanovení § 
11 je v tomto směru nedostatečná, neboť obsahuje pouze 
odůvodnění odstavce 2. 
Tato připomínka je zásadní. 

ČÚZK K § 11 odst. 3 
Doporučuji slova „dle odst. 1 a 2“ nahradit slovy „podle 
odstavců 1 a 2“. 

Viz předchozí připomínka. 

ČÚZK K § 12 odst. 3 
Doporučuji slovo „odst.“ Nahradit slovem „odstavce“. 

Přepracováno. 

ČÚZK K § 12 odst. 6 
Doporučuji slova „od okamžiku“ nahradit slovy „ode dne“ 
vzhledem k tomu, že lhůty jsou počítány na dny. 

Vypuštěno. 

ČÚZK K § 15 
Navrhuji doplnit zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu pro stanovení výjimek pro určité kategorie budov 
v souladu s čl. 8 bod 4 Směrnice (viz připomínka k § 11). 

Vypuštěno. 

ČÚZK K části druhé ke změně energetického zákona 
K bodu 2 
Doporučuji písmena „x“ a „y“ označující poznámky pod 
čarou nahradit čísly „47“ a „48“. 

Akceptováno. 

ČÚZK K části sedmé ke změně zákona o základních 
registrech 

Ustanovení vypuštěno. 
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Požaduji doplnit přechodné ustanovení k novele 
zákona o základních registrech tak, aby byly stanoveny 
podmínky pro vedení nového technickoekonomického 
atributu stavebního objektu. 
Odůvodnění: 
Není možné stanovit v zákoně o základních registrech, 
že v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí 
bude o základním územním prvku stavební objekt 
veden nový technickoekonomický atribut připojení k 
veřejné komunikační síti, aniž by byly zároveň 
stanoveny další podmínky. V přechodném ustanovení 
je nutné stanovit kdo, jakým způsobem, za které 
stavební objekty a v jakém termínu údaje o novém 
technickoekonomickém atributu u stavebních objektů 
již vedených v registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí, naplní. Vzhledem k tomu, že z 
předloženého návrhu zákona ani důvodové zprávy 
výše uvedené skutečnosti nevyplývají, nelze ani v 
rámci těchto připomínek předložit návrh předmětného 
přechodného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní. 

ČÚZK K důvodové zprávě 
K bodu 2.1 
Navrhuji doplnit bod 2.1 „Identifikace nákladů a přínosů“ o 
náklady na straně Českého úřadu zeměměřického a 
katastrálního, které vzniknou se zavedením nového 
technickoekonomického atributu stavebního objektu (dále 
jen „TEA“) „připojení k veřejné komunikační síti“ v Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí.  

Odůvodnění:  
Úprava informačního systému na straně Českého 
úřadu zeměměřického a katastrálního si vyžádá 
přibližně náklady ve výši 1 mil. Kč.  

Viz předchozí připomínka. 

ČÚZK K bodu 6 
Navrhuji dopracovat bod 6 „Konzultace a zdroje dat“.  

Odůvodnění:   

Akceptováno. 
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V důvodové zprávě v bodě 6 „Konzultace a zdroje dat“, 
je uveden zjevně nedokončený text, kde výčet 
dotčených orgánů veřejné moci je omezen na „tečky 
v závorkách“. V této souvislosti dále upozorňuji, že 
s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 
nebylo zavedení nového technickoekonomického 
atributu „připojení k veřejné komunikační síti“ 
v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí, 
jehož je Český úřad zeměměřický a katastrální 
správcem, konzultováno, a to i přes připomínky 
uplatněné k původnímu předloženému materiálu.  

ČÚZK Ke zvláštní části k bodu 24 (změna zákona o základních 
registrech) 
Navrhuji doplnit tento bod alespoň o: 
1) definici nového TEA „připojení k veřejné komunikační 

síti“, 
2) výčet závazných/možných hodnot TEA „připojení 

k veřejné komunikační síti“, 
3) účel nového TEA (k čemu má zavedení TEA „připojení 

k veřejné komunikační síti“ primárně sloužit, resp. 
k čemu bude využíváno), 

4) pro jaké stavební objekty bude nový TEA „připojení 
k veřejné komunikační síti“ veden. 

Odůvodnění:  
Nelze zavést nový TEA, aniž by byla jednoznačně 
stanovena jeho definice spolu se závaznými výčty jeho 
hodnot. Hodnoty stávajících TEA jsou primárně 
definovány číselníky převzatými či odvozenými 
z číselníků Českého statistického úřadu.  
Důležitá je také znalost, pro jaké stavební objekty má 
být daný TEA veden. Čl. 8 Směrnice stanoví, že: 
„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 

Viz předchozí připomínky, ustanovení vypuštěno. 
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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.“. 
Upozorňuji také, že novelou zákona o základních 
registrech je nově navrhováno vést TEA „připojení 
k veřejné komunikační síti“ pouze pro číslované 
stavební objekty. Ne všechny číslované stavební 
objekty se pak realizují na základě stavebního povolení 
nebo ohlášení. Nabízí se další otázky typu, zda platí 
stejný režim pro budovy, které se nerealizují na 
základě stavebního povolení, ale pouze na základě 
ohlášení aj.  
Ve vazbě na text důvodové zprávy upozorňuji, že 
v současnosti v Registru územní identifikace, adres a 
nemovitostí není vedeno připojení ke všem 
inženýrským sítím, např. není veden TEA „připojení na 
rozvod elektrické energie“.  

MD 7. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. e): Požadujeme úpravu 
textu, aby z navržené definice bylo zřejmé, že se má 
jednat o symetrické připojení k vysokorychlostnímu 
internetu.  
 
Zdůvodnění: Považujeme za nezbytné, aby 
vysokorychlostní síť elektronických komunikací 
umožňovala koncovému uživateli nejen objemy dat 
rychle stahovat, ale i odesílat, tak aby mohly být 
naplněny cíle vytčené vládou České republiky 
v dokumentu „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální 
ekonomice“. Asymetrické připojení k internetu 
považujeme za nedostatečné, nenaplňující ambiciózní 
plány ČR na skokové zlepšení kvality elektronických 
komunikací, nevyhovující obecným a spravedlivým 
požadavkům na vysokorychlostní internet, zcela 
nepostačující k plnému rozvinutí eGovernmentu a 
vzhledem ke koncovému uživateli nekomfortní. 

Vysvětleno. 
Z dikce návrhu vyplývá, že jde o symetrické připojení, bude 
vysvětleno v důvodové zprávě. 

MD 8. Připomínka k § 5 odst. 1: Požadujeme zpřesnění textu 
v tomto znění: 

Přepracováno, je však třeba využít terminologii českého 
právního řádu. 
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„Povinný vlastník fyzické infrastruktury poskytne 
Jednotnému informačnímu místu, soubor minimálních 
informací o fyzické infrastruktuře, který obsahuje 
a) typ infrastruktury, 
b) georeferenční údaje, 
c) základní technické parametry, 
d) kapacitní vytížení, 
a) umístění a trasování, 
b) druh a současné využití infrastruktury, 
c) kontaktní místo, 
e) d) identifikaci vlastníka a provozovatele sítě a 
kontaktní údaje, 
f)  e) informaci o tom, zda byla fyzická infrastruktura 
financovaná z veřejných zdrojů, a to i byť jen zčásti 
a to do 2 6 měsíců od vzniku práva užívat tuto fyzickou 
infrastrukturu.“ 
Zdůvodnění: Při poskytování informací požadujeme 
převzít požadavky ze Směrnice čl. 4, odst. 1, a lhůtu 
stanovit přiměřenou reálným možnostem povinných 
subjektů, tedy nejméně 6 měsíců od vzniku práva užívat 
tuto infrastrukturu, což je nejpřesněji ukotvený termín 
procesu. 

MD 9. Připomínka k § 5 odst. 2: Požadujeme zpřesnění textu 
v tomto znění: 
„V případě změn informací uvedených v odstavci 1 
povinný poskytne způsobem uvedeným v odstavci 1 do 
1 6 měsíců od vzniku této změny.“ 
Zdůvodnění: Při poskytování informací požadujeme 
lhůtu stanovit přiměřenou reálným možnostem 
povinných subjektů, tedy nejméně 6 měsíců od změny 
vzniku práva užívat tuto infrastrukturu, což je nejpřesněji 
ukotvený termín procesu. Doba pro zápis změny by 
měla být často stejná jako u zápisu, protože nejčastější 
změna údajů bude vyvolávána přeložením sítě, tudíž 
bude stejně administrativně náročná jako samotný 
zápis. 

Částečně akceptováno. 
Lhůta upravena na směrnicí požadované 2 měsíce. 

MD 10. Připomínka k § 5 odst. 4: Požadujeme úpravu Akceptováno. 
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(doplnění) textu v tomto znění: „Každý povinný orgán, 
jenž je v důsledku výkonu své působnosti původcem či 
příjemcem částí minimálních informací uvedených v § 
5 odst. 1 týkajících se fyzické infrastruktury 
v elektronické podobě, zpřístupní tyto informace 
Jednotnému informačnímu místu a to do dvou měsíců 
ode dne jejich přijetí či od účinnosti tohoto zákona. Je-li 
třeba ověřit spolehlivost poskytnutých informací, 
prodlužuje se lhůta dle věty druhé o jeden měsíc.“ 
Zdůvodnění: Je nezbytné odstranit zbytečnou 
byrokracii a administrativu – v případě, že povinný 
subjekt již informace poskytl např. stavebnímu úřadu, 
tento by měl data v duchu efektivnosti státní správy a 
cílů eGovernmentu sdílet s Jednotným informačním 
místem. 

Upraveno ve smyslu připomínky, použit pojem držitel. 

MD 11. Připomínka k § 6 odst. 5: Navrhujeme, aby § 6 odst. 5 
zněl, a to včetně poznámky pod čarou, takto: 
„Povinný není povinen poskytnout oprávněnému soubor 
minimálních informací podle § 5 odstavce 1, pokud byl 
zpřístupněn na základě zvláštního právního předpisu, 
prostřednictvím Jednotného informačního místa nebo 
byl poskytnut povinnému orgánu.“ 
Zdůvodnění: Jak bylo uvedeno výše, navrhujeme 
efektivní využívání stávajících zdrojů informací a 
databázi. Takovou databází je i Centrální evidence 
pozemních komunikací upravená v § 29 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Jedná se o 
připomínku související s připomínkou k § 5. 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

MD 12. Připomínka k § 7: Jedná se o ustanovení velmi 
potřebné, ale bez úprav stavebního zákona prakticky 
nerealizovatelné. Žádáme o jeho kompletní revizi ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Ustanovení přepracováno. 

MD 13. Připomínka k § 8: Jedná se o ustanovení bez úprav 
stavebního zákona prakticky nerealizovatelné. Žádáme 
o jeho kompletní revizi ve spolupráci s Ministerstvem 
pro místní rozvoj. Kromě všech dalších připomínek - 
informace o realizovaných stavebních rozhodnutích by 

Ustanovení přepracováno. 
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měly poskytovat stavební úřady na Jednotné informační 
místo. 

MD 14. Připomínka k § 8 odst. 1: Požadujeme úpravu 
(doplnění) textu v tomto znění: „Povinný je povinen 
poskytnout Jednotnému informačnímu místu minimální 
informace o plánovaných stavebních pracích týkajících 
se jeho fyzické infrastruktury, pro něž se první žádost 
o udělení povolení plánuje v následujících šesti 
měsících. Tyto informace je povinný povinen poskytnout 
i oprávněnému na základě jeho písemné žádosti, 
nejsou-li zpřístupněny prostřednictvím Jednotného 
informačního místa. Povinný neodpovídá za případné 
škody způsobené pozdější změnou těchto informací 
vyvolané povolením či stavebními pracemi.“ 
Zdůvodnění: Je potřeba předejít odpovědnosti 
povinného  
a následným sporům vyplývajícím z nepředvídatelných  
a neovlivnitelných změn v plánovaných stavebních 
pracích. 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

MD 1. Připomínka k § 12: V § 12 odst. 2 se uvádí, že podání 
návrhu podléhá správnímu poplatku. Z návrhu zákona 
ovšem neplyne, podle čeho je výše poplatku 
stanovena. Domníváme se, že na danou věc nedopadá 
položka č. 25a zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, neboť upravuje pouze poplatek k návrhu na 
zahájení sporného řízení ve věcech sporů 
z veřejnoprávních smluv, nikoli jiného sporného řízení. 

V § 12 odst. 4 je stanoveno, že „jednotné infomační 
místo řízení rovněž zastaví“. Z textu ovšem neplyne, 
ve kterých jiných, či dalších případech jednotné 
infomační místo řízení zastaví. Domníváme se, že 
pokud jsou tyto jiné důvody pro zastavení řízení důvody 
podle § 66 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
je částice rovněž nadbytečná. 
§ 12 odst. 6 považujeme s ohledem na použití 
správního řádu za nadbytečný.  

Akceptováno. 
Ustanovení přepracováno, část vypuštěna, doplněna úprava 
správních poplatků. 
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V § 12 odst. 7 navrhujeme nahradit text „si ke svému 
rozhodnutí může vyžádat“ textem „si ve věci sporu podle 
§ 4 tohoto zákona vyžádá“. 
Zdůvodnění: Považujeme za vhodné upravit návrh 
zákona tak, aby byl souladný s existující právní úpravou 
správního řízení. Pokud se jedná o povinnost vyžádat si 
závazné stanovisko dotčeného správního orgánu 
v odst. 7, máme za to, že dotčené orgány jsou povolány 
k ochraně jednotlivých zákonem stanovených zájmů a 
jejich stanovisko je z hlediska rozhodování o přístupu k 
určité pasivní infrastruktuře, jíž mají poskytovat 
ochranu, zásadní.  

MD 15. Připomínka k § 13: Považujeme za nesprávné, aby 
sankce za správní delikty byly stanoveny paušální 
částkou. Vzhledem k tomu, že struktura správních 
deliktů je od méně závažných až po závažné, je nutno 
odstupňovat i výši maximální sankce. Dikce § 13 
posuzuje různou závažnost deliktů jednotným postihem 
až 2 miliony Kč. Takovou výši a takový způsob 
považujeme za neadekvátní. Požadujeme diferenciovat 
závažnost deliktů, stanovit odpovídající výše pokut, 
přičemž horní hranice bude max. 500 000 Kč. 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

MD 16. Připomínka k § 14 odst. 3: Žádáme zkrácení lhůt 
prekluze na 1 rok a 3 roky, oproti stávajícím 3 a 10 
letům. Takové lhůty jsou výjimečně a nestandardně 
dlouhé a zbytečné a zatěžující. 

Vypuštěno. 

MD 17. Připomínka k § 15: Žádáme o zakotvení výjimek podle 
odstavce 1 a 2 z povinností podle návrhu zákona do 
samotného znění návrhu zákona.  

Vypouštěno, bude upraveno jiným způsobem. 

MD 18. Připomínka k § 18 odst. 3: Požadujeme úpravu 
(doplnění) textu v tomto znění: „Povinný je povinen 
splnit povinnost uvedenou v § 5 odst. 1 do 28. února 
2017 36 měsíců od data účinnosti vyhlášky k 
provedení § 5 odst. 3). Tím není dotčeno ustanovení § 
6 odst. 4 zákona. 
Zdůvodnění: Stanovovat konkrétní data účinnosti a 
termíny plnění povinnosti bez vazby na zajištění 

Přepracováno, návrh MD v rozporu s LPV. 
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predikovatelných podmínek legislativního a regulačního 
rámce je neakceptovatelné. Žádáme o dostatečnou 
dobu nastavit naše procesy a systémy s ohledem na 
obsah prováděcích předpisů a náležitostí z nich 
vyplývajících. 

MD 19. Připomínka k § 4 odst. 2, § 6 odst. 4, § 7 odst. 1: 
Podle § 4 odst. 2 se má vyhovět přiměřeným žádostem, 
podle § 6 odst. 4 se má vyhovět písemným žádostem, 
podle § 7 odst. 1 se má vyhovět všem žádostem, 
přičemž podle § 13 návrhu se má rozličně jako správní 
delikt stíhat nevyhovění žádosti, nebo nevyhovění 
konkrétní písemné žádosti nebo nevyhovění 
odůvodněné žádosti. Z hlediska zásad správního 
trestání požadujeme, aby byla zvolena odpovídající a 
jednotná terminologie, a jasně formulované skutkové 
podstaty správních deliktů. Za zásadní považujeme 
upravit správní delikty tak, aby deliktem nebylo jakékoliv 
nevyhovění žádosti, ale pouze to, u kterého nebyl dán 
důvod, a tedy došlo k porušení právní povinnosti. 

Přepracováno. 

MD 20. Připomínka k ČÁSTI TŘETÍ: Žádáme odstranění bodu 
3 – části, která se váže k přenositelnosti čísel. 
Zdůvodnění: V první řadě je třeba konstatovat, že 
navrhovaný bod naprosto nesouvisí s transpozicí 
Směrnice a obsahem návrhu. Navíc jde obsahově o 
ustanovení velmi sporné a jeho odstranění z návrhu 
bylo již celým sektorem opakovaně a naléhavě 
požadováno. Celá problematika nebyla projednána na 
expertní úrovni a není zřejmé, kdo je původcem a 
navrhovatelem uvedené změny.  
Obsahově lze konstatovat, že ustanovení je legislativně 
naformulováno tak chybně, že jeho výklad povede ke 
zhoršení postavení spotřebitelů a půjde o retroaktivní 
zásah do práv poskytovatelů služeb. Základní výhrady k 
uvedenému ustanovení jsou následující: 
Při jazykovém výkladu je možné interpretačně dovodit 
plošné vyloučení zákonem předvídaného finančního 
vyrovnání mezi poskytovatelem a účastníkem dle § 63 

Akceptováno. 
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odst. 1 písm. p) zákona č. 127/2005Sb., o 
elektronických komunikacích v případě, kdy účastník 
bude požadovat přenesení telefonního čísla k jinému 
poskytovateli služeb. Navrhované znění totiž vylučuje z 
aplikace „i jiné ujednání týkající se doby trvání smlouvy“. 
Pokud by však byla aplikace smluvního ujednání o době 
trvání smlouvy jako taková vyloučena, nebudou moci 
poskytovatelé služeb v okamžiku přenesení telefonního 
čísla aplikovat ustanovení smlouvy o úhradě, se kterou 
zákon v § 63 odst. 1 písm. p) zákona č. 127/2005Sb., o 
elektronických komunikacích počítá a úhradu by nebylo 
možné dle jmenovaného ustanovení vůbec stanovit. 
Taková úprava by znamenala výrazný zásah do smluvní 
volnosti poskytovatelů a účastníků, jednalo by se 
nepochybně i o zjevné popření zákonného ustanovení 
týkajícího se úhrady při předčasném ukončení smlouvy 
a v neposlední řadě by navrhovaná úprava znamenala i 
neústavní retroaktivní zásah do vlastnických práv 
poskytovatelů služeb.   
Navrhovaná úprava by tak zcela popřela systém 
účastnických smluv uzavíraných na dobu určitou, kterou 
účastníci (spotřebitelé) uzavírají s ohledem na 
poskytované výhody v podobě sníženého měsíčního 
paušálu za služby nebo možnosti získání koncového 
zařízení za zvýhodněných podmínek. Pokud by byl výše 
uvedený výklad aplikován, účastníci (spotřebitelé) o 
takové nabídky od poskytovatelů přijdou. Z tohoto 
pohledu je návrh proti zájmům účastníků (spotřebitelů). 
Navrhovaná úprava rovněž obsahuje text, který vylučuje 
aplikaci pouze „smluvních ujednání stanovujících 
výpovědní dobu“. Interpretačně by se z tohoto 
navrhovaného ustanovení dalo dovodit, že výpovědní 
doba buď není žádná, což by prakticky znamenalo, že 
smlouva končí dnem dojití výpovědi, či by se dalo 
dovodit, že výpovědní doba není stanovena vůbec, a v 
takovém případě by se mohla použít obecná výpovědní 
doba stanovená občanským zákoníkem (pro smlouvy 
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sjednané na dobu neurčitou). V případě, že by nebyla 
stanovena žádná výpovědní doba a smlouva by končila 
dnem dojití výpovědi, mohlo by docházet k až 
čtyřdennímu přerušení poskytování služeb (4 pracovní 
dny) na telefonním čísle účastníka, jelikož tato doba je 
pro přenesení telefonního čísla stanovena opatřením 
obecné povahy. Takový postup by byl v rozporu s 
oprávněnými požadavky účastníků a byl by legislativně 
stanoven v jejich neprospěch. Byla-li by aplikována 
obecná výpovědní doba dle občanského zákoníku, 
minul by se legislativní záměr účinkem. 
Máme tedy za to, že v této podobě by vlomení se 
nesystémovým přílepkem do zákona o elektronických 
komunikacích znamenalo: 
• zcela zásadní ovlivnění již tak nad rámec ostatních 
odvětví regulovaného smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem služeb elektronických komunikací a 
účastníkem; 
• ukončení smluvního vztahu dle zákona o 
elektronických komunikacích a jeho řešení dle 
obecných právních norem (variantně by nastoupila 
subsidiární aplikace nového občanského zákoníku či 
instrument dohody ukončení smluvního vztahu k 
pozdějšímu určitému datu, či jiné řešení vždy však 
problematické i ve vztahu k zákazníkům); 
• zatížení zákazníků v procesu portace čísla velmi 
napjatými termíny; 
• hrozby nárůstu sporů a další zatížení ČTÚ. 

MD 1. V § 4 odst. 2, ve větě druhé se uvádí „V této žádosti 
oprávněného specifikuje prvky“. Slovo „oprávněného“ 
navrhujeme nahradit slovem „oprávněný“.  

2. V § 4 odst. 3 navrhujeme vypustit čárku za slovem 
přístup. 

3. V textu § 12 odst. 1 doporučujeme nahradit slovo 
„vyplávajících“ slovem „vyplývajících“. 

Přepracováno. 
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4. V § 12 odst. 5 navrhujeme na konci prvního řádku 
provést tuto změnu: „v § 4. V případě“ nahradit „v § 4, v 
případě“. 

MF Zásadní připomínka: 
Varianta 2 materiálu obsahuje zřízení tzv. Jednotného 
informačního místa (dále jen „JIM“), které s sebou nese 
dopady do oblasti funkčních míst a prostředků na platy: 
- zřízení JIM si vyžádá navýšení 59 úřednických míst 
v kapitole MV vč. prostředků na platy ve výši 163,8 mil. Kč. 
Nárůst počtů míst vč. prostředků na platy má být postupný, 
konečného stavu bude dosaženo v roce 2019 – detail viz 
níže v tabulce. Místa budou zřízena v Sekci pro řízení 
informačních a komunikačních technologií, kde bude 
vytvořen nový Odbor Jednotného informačního místa.  
- materiál dále hovoří o navýšení personálních 
kapacit nejen u rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, ale 
též u Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 
zemědělství, stavebních úřadů, Českého 
telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního 
úřadu (u dalších kapitol SR však bez bližší specifikace).  
 
Tabulka vyčíslených nadpožadavků u MV 
Rok Počet pracovníků Plánované mzdové výdaje (v 
mil. Kč) 
2016 28 19,6 
2017 39 27,3 
2018 49 34,3 
2019 59 41,3 
2020 59 41,3 
Celkem --- 163,8 
 
Ministerstvo financí zásadně nesouhlasí s požadovaným 
navýšením míst kapitoly MV včetně mzdových prostředků 
souvisejících se zřízením nového odboru spadající do 
sekce pro řízení informačních a komunikačních technologií 
MV. Dle informací z ISP Ministerstvo vnitra zaměstnávalo 

Částečně akceptováno. 
Od návrhu na schválení v prvním čtení bylo upuštěno. 
Rozpor. 
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v 1. pololetí 2015 celkem 558 ICT pracovníků, z toho 
samotný ústřední orgán Ministerstva vnitra 142 ICT 
pracovníků. Dalších 7 zaměstnanců ICT bylo Ministerstvu 
vnitra navýšeno na základě UV 343/D/2015 od 1. července 
2015 na zajištění elektronizace veřejné správy, a to včetně 
prostředků na platy. Spíše než další nabírání ICT 
pracovníků doporučujeme efektivnější využití stávajících 
kapacit. Nesouhlasíme ani s případným navyšováním 
funkčních míst a prostředků na platy ostatních dotčených 
kapitol SR. 
 
Trváme na tom, aby byly veškeré výdaje ve mzdové oblasti 
a personální požadavky vyplývající z návrhu novely zákona 
dotčených kapitol SR pokryty z vládou schválených objemů 
prostředků na platy a počtů FM v SR 2016 a SDV 2017 a 
2018. 
 
V materiálu by mělo být rovněž uvedeno, že všechny 
ostatní vzniklé výdaje (např. výdaje vzniklé nárůstem 
administrativy, vybavením nových zaměstnanců výpočetní 
technikou apod.) budou pokryty v rámci narozpočtovaných 
prostředků SR 2016 a SDV 2017 a 2018 příslušných 
kapitol. 
 
V tomto smyslu požadujeme upravit důvodovou a 
předkládací zprávu. Dále požadujeme doplnit usnesení 
vlády o úkol pro všechny vedoucí dotčených správních 
úřadů, aby zabezpečili veškeré navrhované změny 
vyplývající z implementace tohoto návrhu zákona v rámci 
schváleného objemu funkčních míst a finančních 
prostředků příslušné kapitoly státního rozpočtu na rok 2016 
a léta následující. 
 
Bez kladného vypořádaní našich zásadních připomínek 
nemůžeme souhlasit ani s výrokem v důvodové a 
předkládací zprávě, která navrhuje, aby Poslanecká 
sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém 
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čtení, a to z důvodu nutnosti včasné transpozice předpisů 
EU. 

MF Připomínka: 
Návrh právní úpravy se dotýká také příslušných orgánů 
státní správy (stavebních úřadů, příslušné sektorové 
regulační orgány). V souvislosti se zřízení JIM se v případě 
varianty 2 uvádí potřeba navýšení personálních kapacit a 
finančních prostředků u dotčených subjektů, mj. také 
stavebních úřadů. Vzhledem k tomu, že na působnost 
stavebních úřadů je obcím poskytován příspěvek na výkon 
státní správy, bude mít podle našeho názoru další rozšíření 
povinností stavebních úřadů právě dopad do příspěvku. 
Postrádáme kvantifikaci dopadů, o kterou by musel být 
příspěvek na výkon státní správy pro obce navýšen. 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 
Doporučujeme návrh rozdělit na vlastní zákon o opatřeních 
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a na zákon, kterém se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o opatřeních 
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací (který by zahrnul část druhou až 
desátou). 

Vzhledem k rozsahu návrhu neakceptováno. 

MF Připomínka: 
K § 2 odst. 1 písm. b): Z textu je třeba vypustit slova „se 
rozumí:“ pro nadbytečnost (toto spojení je obsaženo již v 
úvodní části odstavce). 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 
K § 2 odst. 1 písm.c): Za slovem „síť“ je třeba tečku nahradit 
středníkem a dále pokračovat malým písmenem. Zároveň 
doporučujeme sladit v textu jednotné a množné číslo. Slova 
„je vůči této fyzické infrastruktuře oprávněným i subjekty 
vykonávající působnost v oblasti veřejné správy a zajištují 
nebo jsou oprávněny zajištovat komunikační sítě“ 
doporučujeme nahradit slovy „je vůči této fyzické 
infrastruktuře oprávněným i subjekt vykonávající 
působnost v oblasti veřejné správy a zajišťuje nebo je 
oprávněn zajišťovat komunikační sítě“. 

Vypuštěno.  
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MF Připomínka: 
K § 2 odst. 1 písm. m): Za slovem „které“ je třeba vypustit 
dvojtečku. Obdobná připomínka platí i pro § 4 odst. 3 

Vypuštěno. 

MF Připomínka: 
K § 3 odst. 2 písm. e): Vymezení působnosti Ministerstva 
vnitra by mělo být přesné. Odkaz na jiné právní předpisy 
považujeme za příliš neurčitý, měl by být aspoň odkaz na 
konkrétní ustanovení předmětných zákonů. 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 
K § 4 odst. 2: V druhé větě doporučujeme slovo 
„oprávněného“ nahradit slovem „oprávněný“. 

Akceptováno, přepracováno. 

MF Připomínka: 
K § 5 odst. 1: Text v závěru ustanovení doporučujeme 
přesunout do úvodního textu. 

Přepracováno. 

MF Připomínka: 
K § 5 odst. 3 a § 8 odst. 3: Podle našeho názoru dikce 
„podrobnosti … stanoví“ není ve smyslu čl. 79 odst. 3 
Ústavy ČR dostatečným vymezení mezí prováděcího 
právního předpisu. 

Akceptováno. 
Zmocnění v § 5 (nově § 6) přepracováno, zmocnění v § 8 (nově 
§ 10) vypuštěno. 

MF Připomínka: 
K § 12 a 13: Není zcela jasný vztah mezi těmito dvěma 
ustanoveními. Když např. povinný neplní svou povinnost 
podle § 4 odst. 2 návrhu, zahájí se řízení podle § 12 (které 
řeší rovněž případ porušení zákona – viz § 12 odst. 3) a 
zřejmě se také zahájí sankční řízení podle § 13 odst. 1 
písm. a). Podle našeho názoru by mělo napřed proběhnout 
řízení podle § 12 a teprve pak následně sankce podle § 13, 
pokud nebude plněno rozhodnutí Jednotného 
informačního místa. 
V § 12 odst. 5 písm. a) je třeba tečku nahradit středníkem 
a dále pokračovat malým písmenem. 

Správní delikty přepracovány. 

MF Připomínka: 
K § 15: Uvedené ustanovení se překrývá s ustanovení § 
17. Zde by bylo na místě zřejmě hovořit pouze o tom, že 
„Prováděcí předpis může stanovit…“  (kdo ho vydá je pak 
upraveno právě v § 17). Zároveň máme pochybnosti, zda 
je navržená úprava dostatečná z hlediska čl. 79 odst. 3 

Ustanovení vypuštěno, bude řešeno jiným způsobem. 
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Ústavy, podle kterého může ministerstvo vydat prováděcí 
předpis „na základě a v mezích zákona“, a to z hlediska 
stanovení mezí prováděcího předpisu. 

MF Připomínka: 
K § 18 odst. 1: Doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Přechodná ustanovení přepracována. 

MF Připomínka: 
K části druhé až jedenácté: Pokud nebude akceptována 
naše obecná připomínka, je třeba změny jednotlivých 
zákonů označit jako samostatné paragrafy (čl. 28 odst. 6 
písm. b) Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 
K části druhé: V bodě 2 je třeba text nového odstavce a text 
poznámek pod čarou oddělit čárou. Současně 
předpokládáme, že dodatečně budou doplněna 
odpovídající čísla poznámek pod čarou navazující na jejich 
dosavadní číslování v energetickém zákoně. 

Akceptováno. 

MF Připomínka: 
S ohledem na čl. 55 odst. 3 legislativních pravidel vlády 
doporučujeme následující znění části deváté: „V položce 
17 bodu 1 písmenu e) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění zákona č. 350/2012 Sb., se 
slova „s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury“ 
zrušují.“ 

Akceptováno. 

MSP Obecně k návrhu zákona 
Konstatujeme, že první verze návrhu zákona o opatřeních 
ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací byla předložena 25. srpna 2015. 
K této verzi mělo Ministerstvo spravedlnosti řadu 
zásadních připomínek, které nebyly řádně vypořádány 
a pouze některé z nich byly předkladatelem zapracovány 
do nyní předkládané druhé verze návrhu.  
Kromě výše uvedeného vykazuje nová verze návrhu i řadu 
dalších nedostatků [např. písařské chyby, chyby 
v interpunkci (především v psaní čárek a užívání 
správných uvozovek), gramatické a stylistické chyby 
(nesoulad v singuláru a plurálu či ve jmenném rodu, 
nesprávné skloňování), nedodržování Legislativních 

Částečně akceptováno. 
Požadavku na akceptaci všech zásadních připomínek i 
s ohledem na charakter připomínek není možno vyhovět.  
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pravidel vlády v částech druhé až jedenácté návrhu (pořadí 
novelizovaných právních předpisů podle data vyhlášení ve 
Sbírce zákonů, číslování poznámek pod čarou, doplňování 
a označování odstavců a pododstavců, úplné citování 
právních předpisů, pravidla při provedení pouze jedné 
změny v právním předpisu, rozdíl mezi vložením 
a doplněním), nevyjasnění vztahu mezi procesní úpravou 
obsaženou v návrhu a procesní úpravou stanovenou 
zákonem o vyvlastnění a zákonem o svobodném přístupu 
k informacím].  
Z výše uvedených důvodů trváme na opětovném 
přepracování návrhu předkladatelem, tentokrát však 
s akceptací všech zásadních připomínek a odstraněním 
věcných i legislativně technických pochybení. 
Tato připomínka je zásadní. 

MSP K obecné části důvodové zprávy (část B) 
Konstatujeme, že pouhé tvrzení, že navrhovaná právní 
úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, 
není bez bližšího odůvodnění dostačující. Z toho důvodu 
požadujeme doplnit detailní argumentaci ohledně souladu 
navržené úpravy s čl. 11, čl. 36, čl. 39 a čl. 40 Listiny 
základních práv a svobod (dále jen „Listina“), dále s čl. 6 a 
čl. 7 Evropské úmluvy o lidských právech (dále jen 
„EÚLP“), jakož i s čl. 1 Dodatkového protokolu k EÚLP.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MSP K zvláštní části důvodové zprávy 
Konstatujeme, že úroveň zpracování zvláštní části 
důvodové zprávy není uspokojivá. V jejím znění je patrné, 
že se jedná o značně nedokonalé přepracování její 
původní verze, jelikož na řadě míst zůstaly formulace, které 
již pro nový návrh neplatí. V této souvislosti upozorňujeme 
zejm. na: 
a. nesoulad mezi informacemi o Jednotném informačním 
místě v důvodové zprávě a v návrhu;  
b. změnu zákonné terminologie z pojmu „pasivní 
infrastruktura“ na pojem „fyzická infrastruktura“ a také na 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 77 (celkem 155) 

opuštění přívlastku „existující“ ve spojení s 
infrastrukturami; 
c. zúžení § 8 pouze na „plánované“ stavební práce (hovořit 
o „probíhajících“ stavebních pracích již není aktuální); 
d. záměnu orgánu pověřeného zpřístupněním informací 
podle stavebního zákona ze „stavebního úřadu“ na 
„Ministerstvo pro místní rozvoj“ (§ 9); 
e. již opuštěnou „součinnost stavebních úřadů a Českého 
telekomunikačního úřadu“; 
f. neexistenci možnosti zahájení řízení podle předloženého 
návrhu zákona „z moci úřední“, jakož i možnosti zastavení 
řízení z důvodu absence náležitostí návrhu a jejich 
nedoplnění a povinnosti povinného vyjádřit se k návrhu; 
g. stanovení skutkových podstat správních deliktů spíše 
než sankcí (§ 13); 
h. chybnou citaci povinností, z nichž lze udělit výjimku (§ 
15); 
i. nekompletní výčet novelizovaných ustanovení měněných 
předpisů (body 19 a 20); 
j. nesprávnou citaci ustanovení a částí návrhu, které 
nabývají účinnosti teprve dnem 1. ledna 2017. 
Z těchto důvodů požadujeme přepracování zvláštní části 
důvodové zprávy, aby tato skutečně korespondovala se 
zněním předloženého návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 

MSP Obecně k terminologii zákona (zejména k § 5, § 6 a § 8) 
Upozorňujeme na nepřehledné pojmosloví v souvislosti 
s problematikou informací. Konstatujeme, že v souladu se 
zákonem o svobodném přístupu k informacím je vhodné 
o „poskytování informací“ hovořit v kontextu žádosti 
nějakého subjektu o poskytnutí informace, o níž je 
příslušný orgán povinen rozhodnout a v případě rozhodnutí 
kladného informaci poskytnout. Z toho důvodu by se podle 
našeho názoru mělo o „poskytování informací o fyzické 
struktuře“ hovořit v § 6, nikoli v § 5, u nějž by bylo mnohem 
příznačnější hovořit o „informační povinnosti“, neboť tento 

Akceptováno. 
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se týká povinnosti určitého subjektu či orgánu sdělit 
informace Jednotnému informačnímu místu. 

MSP K § 1 
Pro dosažení kompletní formulace doporučujeme za slova 
„zavádění vysokorychlostních sítí“ vložit slova 
„elektronických komunikací“. 

Akceptováno. 

MSP K § 2 odst. 1 písm. b), c) a m) 
Doporučujeme vypustit slova „se rozumí“ v navětí písmena 
b) a v písmenu c), neboť tato jsou již vytčena v návětí 
odstavce 1, a to s platností pro všechny následující 
pododstavce. 
Upozorňujeme, že pojmy „povinný“ a „oprávněný“ jsou v § 
2 písm. b), c) definovány shodně, když se o obou stanoví, 
že se jedná o „subjekt, který zajišťuje nebo je oprávněn 
zajišťovat veřejnou komunikační síť“, což považujeme za 
matoucí a doporučujeme vyjasnění těchto pojmů. 
Dále upozorňujeme na nelogičnost § 2 písm. m) návrhu, 
kdy součástí tohoto ustanovení jistě nemá být „fyzická 
osoba“, neboť ta vzhledem ke svojí povaze nemůže být 
založena a nemá správní ani jiný podobný orgán. 

Akceptováno. 

MSP K § 3 odst. 2 písm. a) 
Upozorňujeme, že Jednotné informační místo má ve 
skutečnosti evidenční povinnost i ve vztahu k souboru 
minimálních informací o fyzické infrastruktuře, jenž mu jsou 
povinní povinni sdělovat podle § 5 odst. 1 návrhu. 
Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme v § 3 odst. 2 
písm. a) vyjmenovat taktéž § 5 návrhu. 
Dále upozorňujeme, že na konci § 3 chybí slova „CELEX: 
32014L0061“, která doporučujeme doplnit. 

Akceptováno, přepracováno. 

MSP K § 4 odst. 3 
Doporučujeme z návětí § 4 odst. 3 vypustit slovo „pouze“, 
jelikož je vzhledem k taxativnímu charakteru výčtu 
nadbytečné. 

Akceptováno. 

MSP K § 5 odst. 4 
Doporučujeme slova „dle věty druhé“ nahradit slovy „dle 
věty prvé“, neboť lhůta je stanovena ve větě první. 

Přepracováno. 
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MSP K § 6 odst. 6 
Konstatujeme, že shora uvedené ustanovení stanovuje 
nucené omezení vlastnického práva, když zakotvuje 
povinnost povinných vyhovět žádostem oprávněných o 
průzkum na místě týkající se konkrétních prvků jejich 
fyzické infrastruktury. V rozporu s čl. 11 odst. 4 Listiny, s čl. 
1 Dodatkového protokolu k EÚLP a s § 1039 občanského 
zákoníku však předmětné ustanovení nestanovuje 
povinnost oprávněných poskytnout povinným náhradu za 
takovéto omezení. Z toho důvodu požadujeme 
přepracování ustanovení v souladu s vyjmenovanými 
ustanoveními Listiny, Dodatkového protokolu k EÚLP a 
občanského zákoníku. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

MSP K § 7 odst. 2 
Upozorňujeme na nadbytečnost ustanovení. Pakliže jsou v 
odstavci 1 vypočteny podmínky, za kterých je povinný 
povinen vyhovět žádosti oprávněného o uzavření dohody o 
koordinaci stavebních prací, pak také z předmětného 
ustanovení logicky vyplývá, že v případě jejich nesplnění 
povinný tuto povinnost nemá, tj. má subjektivní právo 
žádost odmítnout. Z toho důvodu doporučujeme: 

 vypustit z návrhu diskutované ustanovení bez 
náhrady; 

 v § 7 označit dosavadní odstavec 3 jako odstavec 
2; 

 v § 7 odst. 3 vypustit slova „podle odstavce 2“; 

 v § 13 odst. 1 písm. f) nahradit slova „podle § 7 
odst. 1 a 2“ slovy „podle § 7 odst. 1“. 

Přeformulováno. 

MSP K § 8, § 10 a § 13 
Z hlediska systematiky návrhu doporučujeme: 

 předsadit (opravený) nadpis „Informace o 
stavebních pracích“ před označení § 8, aby tvořil 
společný nadpis pro § 8 a § 9; 

 předsadit (opravený) nadpis „Fyzická infrastruktura 
uvnitř budovy“ před označení § 10, aby tvořil 
společný nadpis pro § 10 a § 11; 

Ustanovení § 9 a 11 vypuštěno. 
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 předsadit nadpis „Správní delikty“ před označení § 
13, aby tvořil společný nadpis pro § 13 a § 14, a 
vypustit nadpis „Společná ustanovení ke správním 
deliktům“. 

MSP K § 8 odst. 5 
Upozorňujeme na terminologickou nejednotnost, kdy v § 6 
odst. 3 je užito pojmu „v zájmu bezpečnosti a integrity sítí“, 
kdežto v § 8 odst. 5 je užito inverzního pojmu „v zájmu 
integrity a bezpečnosti sítí“. Doporučujeme terminologii 
sjednotit. 

Akceptováno. 

MSP K § 12 
Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, jak se lze proti 
rozhodnutí Jednotného informačního místa bránit soudní 
cestou. Z toho důvodu požadujeme vyjasnit, v jakém 
režimu, a tudíž jakým způsobem bude o návrzích 
rozhodováno, tj. zda podle soudního řádu správního, nebo 
podle občanského soudního řádu. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno. 

MSP K § 12 odst. 1 
Z hlediska vstřícnosti vůči adresátovi normy doporučujeme 
v předmětném ustanovení uvést, že se návrh podává k 
Jednotnému informačnímu místu. 

Akceptováno. 

MSP K § 13 odst. 1 písm. a) 
Stanovení skutkové podstaty správního deliktu odkazem 
na § 4 odst. 2 nepovažujeme za zcela přesné, jelikož toto 
ustanovení stanovuje obecnou povinnost povinných 
vyhovět přiměřeným žádostem o přístup ke své fyzické 
infrastruktuře pro účely budování prvků vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací. Důvody pro odmítnutí 
předmětných žádostí jsou přitom uvedeny teprve v § 4 odst. 
3, na nějž však skutková podstata správního deliktu již 
neodkazuje. Vzhledem k této skutečnosti požadujeme 
přeformulovat shora označené ustanovení způsobem, jenž 
bude zohledňovat § 4 odst. 3 návrhu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Ustanovení o správních deliktech přepracována. 

MSP K § 13 odst. 4 Akceptováno. 
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Podle navrženého znění ustanovení se sazba pokuty za 
správní delikt zvyšuje na dvojnásobek, jestliže je „týž 
správní delikt“ spáchán opakovaně. Podotýkáme, že 
s ohledem na nutnost individuálního určení jednotlivých 
znaků skutkové podstaty z důvodu specifikace totožnosti 
deliktu nelze opakovaně spáchat tentýž správní delikt. 
Navržené ustanovení by navíc mohlo být považováno za 
rozporné se zákazem dvojího trestání za stejný skutek. 
Vzhledem ke zřejmému záměru předkladatele požadujeme 
nahradit slova „je týž správní delikt spáchán opakovaně“ 
slovy „opakovaně spáchal obdobný správní delikt“. 
Tato připomínka je zásadní. 

MSP K § 14 odst. 3 
Navržené lhůty považujeme za nepřiměřeně dlouhé. Např. 
stavební zákon stanovuje subjektivní promlčecí lhůtu 
v délce 1 roku, objektivní pak v délce 3 let (§ 182 odst. 3 
stavebního zákona). Stejné lhůty stanovuje kupříkladu i 
živnostenský zákon v § 64 odst. 3. Není přitom zřejmé, 
z jakého důvodu je závažnost správních deliktů 
stanovených návrhem o tolik vyšší, aby opodstatňovala 
trojnásobně dlouhou lhůtu pro zánik trestnosti deliktu. 
Z toho důvodu požadujeme zkrácení předmětných lhůt, 
aby jejich délka odpovídala délce lhůt u správních deliktů 
obdobné závažnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vypuštěno. 

MSP K § 15 až 18 
Za účelem dosažení uspořádanější systematiky návrhu 
doporučujeme navržené znění shora uvedených paragrafů 
nahradit např. následujícím způsobem:  
 

„§ 15 
Přechodná ustanovení 

(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode 
dne nabytí jeho účinnosti, pokud není uvedeno jinak. 
(2) Povinnosti uvedené v § 5 odst. 1 se vztahují i na 
fyzickou infrastrukturu vzniklou před účinností tohoto 
zákona. 

Přepracováno. 
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(3) Povinný je povinen splnit povinnost uvedenou v § 5 
odst. 1 do 28. února 2017. Tím není dotčeno ustanovení § 
6 odst. 4. 

 
§ 16 

Vztah ke správnímu řádu 
Není-li stanoveno jinak, vztahuje se na řízení dle tohoto 

zákona správní řád. 
 

Zmocňovací ustanovení 
§ 17 

Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 5 odst. 3 
a § 8 odst. 3. 

 
§ 18 

(1) Ministerstvo vnitra může vyhláškou stanovit vlastnosti 
fyzických infrastruktur vyjmutých z povinností uvedených 
v § 5 z důvodů jejich nevhodnosti pro budování 
vysokorychlostních sítí. 
(2) Ministerstvo vnitra může vyhláškou stanovit vlastnosti 
stavebních prací malého rozsahu vyjmutých z povinností 
uvedených v § 7 a § 8. 
CELEX: 32014L0061“. 

MSP K § 15 odst. 3 
Doporučujeme z návrhu bez náhrady vypustit shora 
uvedené ustanovení, neboť jeho zařazení do 
předkládaného návrhu zákona není v důvodové zprávě 
nijak zdůvodněno. 

Vypuštěno. 

MV Zásadní připomínky:  
 
Obecně k předloženému návrhu 

Obdobný návrh byl do meziresortního 
připomínkového řízení předložen již v srpnu tohoto roku a 
v upravené podobě je nyní předkládán opakovaně. 
Nedomníváme se však, že by materiál doznal natolik 
potřebných změn. Stále totiž trpí především zcela fatální 
nekonzistentností používané terminologie a 

Akceptováno. 
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neprovázaností jednotlivých ustanovení. To spolu s dalšími 
legislativními nedostatky i řadou nedořešených věcných 
otázek nás vede k přesvědčení, že návrh v předložené 
podobě není způsobilý, aby se mohl stát funkční součástí 
právního řádu. Je proto zcela nezbytné jej náležitě 
přepracovat podle níže uvedených připomínek.   

Důsledné dopracování vyžaduje i důvodová zpráva, 
která je pro účely zcela nové právní úpravy naprosto 
nedostatečná. Podle čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády by zvláštní část důvodové zprávy měla obsahovat 
odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení 
zákona, vysvětlení jejich účelu, principů, nezbytnosti, 
případně obsahuje i srovnání s platným právním stavem. 
Do odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení se 
nepřejímá text těchto ustanovení, ani text a argumentace, 
obsažené v obecné části důvodové zprávy.  

Upozorňujeme také na častý nesoulad 
paragrafového znění s příslušnými pasážemi zvláštní části 
důvodové zprávy, kdy je zřejmé, že důvodová zpráva 
zůstala převzata z původního návrhu ze srpna tohoto roku 
a nebyla adekvátně upravena (srov. § 3, § 6, § 12 nebo § 
15). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 2 odst. 1 písm. l) ve spojení zejména s § 5 odst. 4 a 
§ 6 odst. 5  

Z vyjmenovaných ustanovení vyplývá, že povinným 
orgánem se rozumí též orgány územních samosprávných 
celků (dále též jen „ÚSC“). Z normativního textu ani 
z důvodové zprávy však není zřejmé, o které orgány ÚSC 
se jedná (zda se jimi rozumí všechny orgány stanovené 
příslušnými zákony, či některé z nich apod.), což by mohl 
vést k  nejednoznačnému výkladu a pozdějším aplikačním 
problémům. Dále jsou orgánům ÚSC návrhem svěřeny 
určité úkoly (oprávnění a povinnosti – viz např. § 5 odst. 4 
návrhu), které nejsou blíže specifikovány (v důvodové 
zprávě chybí přesný výčet nebo seznam). Vzniká tak 
důvodné riziko, že orgány ÚSC budou dle návrhu 

Akceptováno. 
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vykonávat úkoly takové povahy, které jdou nad rámec 
pravomocí svěřenými jim zákonem o obcích, o krajích a o 
hlavním městě Praze. Oprávnění a povinnosti je nutno 
vykládat vždy společně s příslušnými předpisy týkající se 
územní samosprávy (zákon o obcích, zákon o krajích a 
zákon o hl. m. Praze), přičemž nelze ve zvláštním předpise 
uvádět úkoly takové povahy, jejichž plnění by popíralo 
nastavený systém a strukturu rozdělených pravomocí 
jednotlivých orgánů územních samosprávných celků, která 
je nastavena v zákoně o obcích, o krajích a o hlavním 
městě Praze.  

Zároveň požadujeme, aby se návrh a důvodová 
zpráva výslovně vypořádaly s otázkou, v jaké působnosti 
ÚSC (samostatné/přenesené) budou jednotlivé činnosti 
vykonávány. Požadujeme, aby jednotlivé činnosti a úkoly 
vymezené v návrhu a svěřené orgánům ÚSC (zejména v 
§ 5 odst. 4, resp. § 6 odst. 5 návrhu) byly prováděny 
v přenesené působnosti ÚSC k tomu příslušným orgánem 
v souladu se zákonem o obcích, o krajích  
a o hlavním městě Praze. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 2 odst. 1 písm. m)  
Ustanovení požadujeme zcela přepracovat, neboť 

v navržené podobě je věcně i terminologicky zmatečné. 
Především není zřejmé, jak by veřejnoprávním subjektem 
mohla být fyzická osoba, tedy terminologií občanského 
zákoníku člověk. Na něj se ostatně nemohou vztahovat 
podmínky uvedené v jednotlivých bodech pododstavce. 
Nejasný je ostatně už samotný pojem „veřejnoprávní 
subjekt“, který nedoporučujeme bez dalšího  
ze směrnice přibírat. Text bodu 2 je pak pouhým převzetím 
textu směrnice, přičemž předkladatel zcela rezignoval na 
používání české právní terminologie (např. „regionální 
a místní orgány).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, přepracováno. 

MV K § 2 odst. 1 písm. n)  Částečně akceptováno, viz připomínka ČTÚ. 
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1. Zastáváme názor, že registr pasivní 
infrastruktury je neveřejný informační systém 
veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o 
informačních systémech veřejné správy a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. V souladu s ustálenou 
legislativní praxí úpravy informačních systémů 
veřejné správy požadujeme upravit tento registr 
v samostatném ustanovení. V novém 
ustanovení pak doporučujeme výslovně uvést, 
že se jedná o neveřejný informační systém 
veřejné správy a následně uvést přesný výčet 
údajů, které budou v registru vedeny.  

2. V návaznosti na požadované změny pak 
požadujeme výslovně uvést,  
že správcem Registru pasivní infrastruktury 
bude Ministerstvo vnitra. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 3 odst. 1  
 V § 3 odst. 1 je uvedeno, že Jednotným 
informačním místem je Ministerstvo vnitra, avšak důvodová 
zpráva uvádí, že se zřizuje Jednotné informační místo, 
které bude podřízeno Ministerstvu vnitra. Požadujeme 
objasnit, které znění odpovídá zamýšlenému návrhu. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV K § 4 odst. 2  
1. První větu požadujeme přeformulovat, 

neboť  ze současné podoby návrhu není 
zřejmé, jaký je vztah mezi „písemnou žádostí 
oprávněného“ a „přiměřenými žádostmi 
o přístup“. Domníváme se, že smysl ustanovení 
spočívá v tom, že každý povinný musí vyhovět 
všem přiměřeným žádostem oprávněných o 
přístup ke své fyzické infrastruktuře. 
Požadujeme dikci ustanovení upravit tak, aby 
byl jeho smysl zřejmý. Doporučujeme se při 

Akceptováno. 
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úpravě držet obdobných konstrukcí obsažených  
v § 7 odst. 1 a § 10 odst. 3.  

2. Rovněž se domníváme, že odstavec 2 a 
odstavec 1 jsou v přímém rozporu, neboť 
odstavec 1 uvádí, že povinný je oprávněn 
nabízet přístup ke své fyzické infrastruktuře a 
v odstavci 2 je mu zákonem ukládána povinnost 
vyhovět všem písemným žádostem 
oprávněných o tento přístup, nezohlední se tedy 
případná situace, kdy se oprávněný rozhodne 
oprávnění nevyužít a přístup nebude nabízet. 
Požadujeme tento rozpor odstranit. 

3. Odstavec 2 provozovateli sítě stanoví povinnost 
vyhovět všem žádostem operátorů, v odstavci 3 
jsou pak stanoveny podmínky pro její odmítnutí. 
Ustanovení si tak vzájemně odporují, neboť na 
jednu stranu mají provozovatelé povinnost 
vyhovět všem žádostem a následně jsou pak 
stanoveny další předpoklady pro úspěšnost 
žádosti. Požadujeme ustanovení obou odstavců 
revidovat a přeformulovat. 

4. Dále považuje za nezbytné vyjasnit, co nastane 
v případě, kdy nebude získán souhlas vlastníka 
nemovité věci, o němž hovoří poslední věta 
odstavce 2. 

Připomínky č. 1 a 3 vztahujeme obdobně i k § 6 
odst. 6. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 4 odst. 3 písm. b)  
 Požadujeme specifikovat, co je myšleno „právní 
nedostupností“ prostoru, neboť se jedná o pojem, který 
český právní řád nezná, případně jej požadujeme nahradit 
jiným termínem. 

Akceptováno, přepracováno. 

MV K § 4 odst. 6  
 Podle § 3 odst. 1 písm. c) má být Jednotné 
informační místo orgánem pro řešení sporů, které jsou 
blíže popsány i ve zvláštní části důvodové zprávy. 

Akceptováno. 
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Nedomníváme se, že by řešení sporů zahrnovalo i 
pravomoc k určování ceny tak, jak je navrhováno v § 4 odst. 
6. Požadujeme tuto pasáž z návrhu vypustit, případně 
upravit § 3 vymezující kompetence Jednotného 
informačního místa. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 5, 6 a 8  
Uvedená ustanovení upravují poskytování a sdílení 

informací o fyzické infrastruktuře a stavebních pracích. 
Požadujeme vzít v úvahu zákon č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, a vypořádat se 
s vazbou mezi příslušnými ustanoveními týkajících se 
poskytování informací a především do důvodové zprávy 
uvést, který z daných předpisů má speciální povahu.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV K § 5 odst. 3 a § 8 odst. 3 
1. Prováděcím právním předpisem, který by mělo 

vydávat Ministerstvo vnitra, mají být stanoveny 
podrobnosti o formě, způsobu a struktuře 
poskytovaných minimálních informací. Požadujeme 
zmocnění upřesnit, neboť je v současné podobě 
nedostatečně konkrétní. Není z něj totiž jasné, jaké 
„podrobnosti“ mají být prováděcím předpisem 
stanoveny.  

2. Evidence informací Jednotným informačním 
místem je úkon správního orgánu podle části čtvrté 
správního řádu. Na způsob jejich poskytování 
Jednotnému informačnímu místu se tedy obdobně 
aplikuje § 37 správního řádu upravující podání vůči 
správnímu orgánu (viz § 154 správního řádu). 
Pokud by se měl v daném případě způsob nebo 
forma podání lišit od úpravy uvedené v § 37 
správního řádu, je nutné takovou odchylku od 
obecné právní úpravy zakotvit přímo v zákoně 
(nikoliv v právním předpise nižší právní síly) a 
současně ji v důvodové zprávě řádně odůvodnit. 
Požadujeme zákon a důvodovou zprávu v tomto 

Akceptováno, § 5 (nově §6) upraven, § 8 (nově § 10) 
zmocnění vypuštěno. 
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smyslu doplnit. Struktura údajů pak může být 
předmětem úpravy v prováděcím právním předpisu.  

Tyto připomínky vztahujeme obdobně též k § 8 odst. 3. 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 7 odst. 1  
 Povinnému provádějícímu stavební práce 
financované, byť i jen částečně, z veřejných prostředků je 
ukládána povinnost vyhovět všem žádostem oprávněných  
o uzavření dohody o koordinaci stavebních prací. Ve větě 
druhé téhož ustanovení jsou pak vyjmenovány podmínky, 
za nichž lze žádostem vyhovět. Považujeme uvedený 
rozpor odstranit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV K § 7 odst. 1 písm. c)  
 Požadujeme vysvětlit, jak může povinný 
kvalifikovaně posoudit, zda podal oprávněný svou „žádost 
o koordinaci“ alespoň jeden měsíc před podáním žádosti o 
povolení, když by měl podle odstavce 3 právě do jednoho 
měsíce žádost vyřídit. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, upraveno. 

MV K § 12 odst. 1  
1. Podle § 12 odst. 1 jsou uvedená řízení návrhová, 

naproti tomu podle důvodové zprávy lze tato řízení 
zahájit rovněž z moci úřední. Požadujeme tedy 
tento rozpor vyjasnit.  

2. Dále upozorňujeme, že na základě § 10 odst. 4 je 
písemný návrh oprávněn podat také držitel práva 
k užívání přístupového bodu a fyzické infrastruktury 
uvnitř budovy, který však ve výčtu osob 
oprávněných k podání návrhu chybí. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

MV K § 12 odst. 2  
1. Podání návrhu by mělo podléhat správnímu 

poplatku, požadujeme doplnit postup, jak bude 
s návrhem nakládáno v případě, kdy tento poplatek 
nebude uhrazen. 

Akceptováno, správní poplatky doplněny, bod 1 dle obecné 
právní úpravy. 
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2. Dále upozorňujeme, že předložená novela zákona 
o správních poplatcích výši poplatku nestanovuje a 
je nezbytné ji v tomto smyslu doplnit. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 12 odst. 3  
 Ustanovení upravuje lhůtu k podání návrhu na 
zahájení řízení, která je vázána k okamžiku, kdy se 
navrhovatel dozvěděl o porušení tohoto zákona. 
Upozorňujeme, že řízení může být podle návrhu zákona 
zahájeno nejen z důvodu porušení povinností, ale rovněž  
při naplnění určitých podmínek – např. pokud nebylo 
dosaženo dohody v určité lhůtě  
(§ 7 odst. 3). V takovém případě k porušení zákonných 
povinností nedochází. Požadujeme proto lhůtu k podání 
návrhu na zahájení řízení formulovat tak, aby se 
vztahovala rovněž na řízení zahajovaná z jiných důvodů 
než pro porušení zákonných povinností. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

MV K § 12 odst. 5  
 Lhůty pro vydání rozhodnutí jsou stanoveny 
odchylně ve srovnání s obecnou úpravou obsaženou v § 
71 správního řádu. Pokud nebudou tyto odchylky 
v důvodové zprávě řádně odůvodněny, požadujeme jejich 
odstranění. 
 Dále upozorňujeme na zmatečnou formulaci druhé 
věty v písm. a).  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

MV K § 12 odst. 6  
 Okamžik zahájení řízení vyplývá již z obecné 
úpravy správního řízení, konkrétně pak 
z § 44 správního řádu, a proto požadujeme § 12 odst. 6 
jako duplicitní, a tedy nadbytečné, vypustit.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vypuštěno. 

MV K § 12 odst. 7  
1. Nesouhlasíme s tím, aby Jednotné informační 

místo mohlo samo na základě vlastního uvážení 
rozhodnout, zda si vyžádá závazné stanovisko 

Vypuštěno. 
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od příslušného správního orgánu či nikoliv. 
Závaznost stanoviska spočívá v tom, že se 
příslušný správní orgán závazným způsobem 
vyjádří k věci spadající do jeho působnosti 
a správní orgán příslušný k vedení správního řízení 
je tímto názorem vázán. Pokud by postup 
spočívající ve vyžádání takového stanoviska nebyl 
obligatorní, postrádala by jeho funkce v řízení 
smysl. Požadujeme proto ustanovení zpřesnit tak, 
aby bylo jasné, ve kterých případech si Jednotné 
informační místo vždy vyžádá závazné stanovisko. 

2. Rovněž požadujeme správní orgány příslušné 
k vydání závazných stanovisek blíže specifikovat, a 
to buď přímým výčtem v návrhu zákona, anebo 
alespoň odkazem  
na zvláštní právní předpisy. V této souvislosti 
upozorňujeme na definici „příslušného regulačního 
orgánu“ v § 2 odst. 1 písm. k). Tento pojem přitom 
není v dalším textu návrhu použit, zde v § 12 odst. 
7 se hovoří o „příslušném správním orgánu“. 
Zmíněná definice je přitom zcela nedostačující, kdy 
se opírá pouze o nenormativní odkaz v poznámce 
pod čarou. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 13  
Na základě koordinační úlohy Ministerstva vnitra 

v oblasti správního trestání dle § 12 odst. 2 kompetenčního 
zákona uplatňujeme následující připomínky, které vychází 
ze Zásad právní úpravy přestupků a jiných správních 
deliktů v zákonech upravujících výkon veřejné správy, 
jejichž cílem je sjednocení právní úpravy v souladu 
s koncepcí současné reformy správního trestání: 

1. V souladu s platnými pravidly v oblasti právní 
úpravy správního trestání požadujeme v návětí 
skutkových podstat v odstavci 1 a ve skutkové 
podstatě podle odstavce 2 vypustit slova „v rozporu 
s tímto zákonem“. Porušení zákona vyplývá 

Ustanovení přepracováno. 
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z odkazu na ustanovení upravující konkrétní 
povinnost. 

2. Je nutné upravit odkaz u skutkové podstaty pod 
písmenem f), neboť hmotněprávní povinnost je 
uvedena pouze v § 7 odst. 1. Odkaz na odstavec 2 
je nutné vypustit. 

3. Upozorňujeme, že odstavec 2 neupravuje výši 
pokuty za správní delikt podle odstavce 2. 

4. Domníváme se, sankce za jednotlivé správní delikty 
podle odstavce 1 by měly být odstupňovány podle 
míry závažnosti porušených povinností. Je 
nepřiměřené, aby i za porušení méně závažných 
povinností byla stanovena horní hranice pokuty  
ve výši 2 miliony korun. Výši pokut je současně 
nutné řádně odůvodnit v důvodové zprávě. 
Požadujeme proto systém sankcí upravit a doplnit 
jejich odůvodnění. 

5. Domníváme se, že vhodnější by bylo vymezení 
recidivy podle odstavce 4 vázat  
na dobu mezi spácháním deliktu a nabytím právní 
moci rozhodnutí, jímž byl shledán vinným (nikoliv 
rozhodnutí o uložení sankce). Rozhodnutí o vině 
uložení sankce předpokládá. 

6. Požadujeme doplnit důvodovou zprávu k tomuto 
ustanovení, neboť jedinou větu popisující, že 
ustanovení obsahuje úpravu správních deliktů, 
nepovažujeme za dostatečnou. Je třeba doplnit 
charakteristiku jednotlivých skutkových podstat 
a povinností, jejichž porušení je trestáno, jakož i 
odůvodnění navrhované výše pokut. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K § 14  
1. Požadujeme doplnit odstavec určující správní 

orgán příslušný k projednání správních deliktů 
podle tohoto zákona v prvním stupni. Příslušnost 
správního orgánu je zpravidla upravována ve 
společných ustanoveních ke správním deliktům, 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 
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proto dáváme ke zvážení, zda po doplnění tohoto 
ustanovení zachovat § 3 odst. 2 písm. d), či zda by 
byla tato činnost Jednotného informačního místa 
zachována pouze v rámci zbytkové kategorie podle 
§ 3 odst. 2 písm. e) – další činnosti vyplývající ze 
zákona. 

2. Pokud pokuty nevybírá nebo nevymáhá místně 
příslušný celní úřad, je nutno doplnit rovněž orgán, 
který tak činí.  

3. U odstavce 3 nesouhlasíme s objektivní lhůtou pro 
zahájení řízení o správním deliktu v navrhované 
délce 10 let. Prekluzivní doba by měla odrážet 
typovou závažnost porušených povinností, zde 
není relevantní důvod k tomu, aby byla takto 
dlouhá. Požadujeme lhůtu zkrátit a její délku (jakož 
i délku lhůty subjektivní) řádně odůvodnit. Bylo 
by vhodné držet se obvyklých prekluzivních lhůt 
v délce 1 roku u lhůty subjektivní a v délce 3 let u 
lhůty objektivní. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K  § 15 
1. Z předloženého znění odstavců 1 a 2 není zřejmý 

smysl vyhlášek, které by měly podle uvedených 
ustanovení vydány, když v nich mají být stanoveny 
vlastnosti fyzických infrastruktur nebo stavebních 
prací vyňatých z povinností. Chybí však vlastní 
určení, že k takovému vynětí dochází, neboť z § 5, 
resp. 7 a 8 podle našeho názoru možnost výjimek 
nevyplývá.  

2. Ve vztahu k odstavci 1 upozorňujeme, že čl. 4 odst. 
7 směrnice 2014/61/EU umožňuje stanovit výjimku 
„v případě existujících fyzických infrastruktur“. 
Takové omezení však z navrženého znění 
odstavce 1 nevyplývá.  

3. Dále upozorňujeme na kolizi mezi dikcí odstavců 1 
a 2, kde je uvedeno, že může být vydán prováděcí 

Vypuštěno. 
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právní předpis, se zmocňovacím ustanovením § 17, 
podle nějž ministerstvo vyhlášku vydá. 

4. Pokud jde o legislativní řešení stanovení výjimek, 
které směrnice 2014/61/EU umožňuje, 
nesouhlasíme s navrženým řešením cestou 
prováděcích právních předpisů. Nejednalo by se 
totiž o „provedení“ zákona, nýbrž o jeho „doplnění“, 
resp. omezení jeho působnosti. Přitom zcela chybí 
mantinely pro stanovení rozsahu výjimek, když se 
pouze v odstavci 1 hovoří o vynětí fyzických 
infrastruktur z důvodu jejich nevhodnosti. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K  § 16  
 Požadujeme ustanovení z návrhu zákona bez 
náhrady vypustit. Uvedené pravidlo vyplývá již z § 1 odst. 
2 správního řádu, a jeho opakování ve zvláštních právních 
předpisech je tudíž nadbytečné a nežádoucí. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV K části čtvrté – k § 39 odst. 4 zákona o obcích 
Ustanovení zavádí pro obce možnost nemuset 

požadovat platby za služebnosti a zábory veřejného 
prostranství v případě, že jde o stavbu ve veřejném zájmu. 
Předně podotýkáme, že uvedená formulace má oporu v již 
existujícím ustanovení § 38 odst. 1 a § 35 odst. 1 zákona o 
obcích, dle něhož platí, že nakládání s majetkem náleží do 
samostatné působnosti obce, přičemž majetek obce musí 
být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy 
a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, 
tj. dle zásady péče řádného hospodáře. Primárním 
kritériem při majetkoprávních dispozicích je materiální 
(ekonomický, hospodářský) přínos, přičemž zákon 
nevylučuje dispozice, při nichž materiální hledisko ustoupí, 
a to za předpokladu, že existují důvody zvláštního zřetele 
(např. plnění úkolů obce a dosahování jejích zájmů), které 
musí být dány v době rozhodování o té které dispozici a 
musí vykazovat určitou relevanci. S ohledem na shora 
uvedené proto doporučujeme, aby uvedená věta byla 

Akceptováno. 
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vypuštěna, neboť takové znění je způsobilé v praxi vést 
k výkladovým nejasnostem a aplikačním problémům, kdy 
adresáti této normy budou vedeni k pokládání podnětů a 
dotazů typu, kdy obec nemusí požadovat uvedené platby, 
za jakých podmínek jde o veřejný zájem a v jakém případě 
apod.  

Na základě výše uvedeného požadujeme celé 
ustanovení § 39 odst. 4 zákona o obcích vypustit.  
 Z obdobných důvodů pak požadujeme vypustit i 
navrženou úpravu v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním 
městě Praze. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

MV K části sedmé – k § 34 odst. 1 písm. k) zákona o 
základních registrech 

Požadujeme upustit od zamýšlené novelizace 
zákona o základních registrech, přičemž si dovolujeme 
připomenout, že záměr, aby se v registru územní 
identifikace vedl údaj o připojení k veřejné komunikační síti, 
byl odmítnut již při přípravě zákona o základních registrech, 
a to pro neexistenci zdroje těchto dat. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV Další připomínky 
1. S ohledem na fakt, že návrh zákona neobsahuje 

definici toho, co se míní „budovou“ tak, byť 
důvodová zpráva u § 11 zpráva hovoří pouze o 
„více bytových“ domech (což však odpovídá toliko 
navrženému § 11 odst. 2), považujeme  
za nanejvýš vhodné, aby existovala možnost 
objekty („budovy“) užívané bezpečnostními sbory 
vyvázat minimálně z povinností vyplývajících z § 10 
a § 11.  
Za tímto účelem požadujeme doplnit do návrhu 
ustanovení následujícího znění: 

„§ X 
Ministr vnitra nebo vedoucí organizační složky státu, která 
je součástí bezpečnostního sboru, může rozhodnout o tom, 
u kterých budov užívaných organizační složkou státu, v 

Částečně akceptováno.  
Ustanovení § 11 vypuštěno na základě připomínky MMR. 
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jejímž čele stojí nebo spadá do jeho působnosti, se 
ustanovení § 10 a 11 neuplatní.“. 

2. Připomínáme, že podle čl. 10 odst. 2 a odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU „členské státy mohou umožnit 
vnitrostátnímu orgánu pro řešení sporů účtovat 
poplatky na pokrytí nákladů souvisejících s plněním 
úkolů, které mu byly svěřeny“, resp. „členské státy 
mohou umožnit účtování poplatků za užívání 
jednotných informačních míst“. Požadujeme tedy 
umožnit zpoplatnění, přičemž navrhujeme použít 
model obsažený např. v § 17 zákona č. 106/1999 
Sb. nebo § 11c odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb.    

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

MV 1. Požadujeme v rámci obecné části důvodové 
zprávy, konkrétně pak v její podkapitole 2.1 
Identifikace nákladů a přínosů varianty č. 2, 
zohlednit otázku případného nároku na personální 
posílení sekretariátu rozkladové komise 
v souvislosti se zřízením Jednotného informačního 
místa. Podle návrhu by funkci Jednotného 
informačního místa mělo vykonávat Ministerstvo 
vnitra. Dle § 3 odst. 1 písm. c) návrhu je Jednotné 
informační místo orgánem pro řešení sporů podle 
tohoto zákona, přičemž dle § 15 návrhu by se na 
řízení měl vztahovat správní řád. Lze tedy dovodit, 
že proti rozhodnutí Jednotného informačního místa 
bude možné podat rozklad k ministru vnitra, čímž 
dojde ke zvýšení nároků na rozkladovou komisi 
ministra vnitra. Požadujeme v tomto smyslu 
důvodovou zprávu doplnit.  

Akceptováno. 

MV 2. V rámci kapitoly 2. obecné části důvodové zprávy 
je u preferované varianty č. 2 uveden poměrně 
detailní popis „Informačního portálu JIM“, aniž by 
však byl tento nástroj následně promítnut i v 
samotném normativním textu. V obecné části 
důvodové zprávy je dále uvedeno, že byly 

Akceptováno. 
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zvažovány celkem 3 možné varianty legislativního 
řešení, přičemž důvodová zpráva se zabývá ve 
většině případů pouze variantou č. 2. 

MV 3. Ve vyhodnocení nákladů a přínosu obecné části 
důvodové zprávy zcela chybí posouzení varianty č. 
3. Také se domníváme, že v kapitole 4. 
Implementace doporučené varianty a vynucování 
by mělo být mezi orgány odpovědné za realizaci 
provedených změn zařazeno také Ministerstvo 
vnitra, a to s ohledem na zřízení tzv. Jednotného 
informačního místa. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno. 

MV Doporučující připomínky: 
 
K § 2 odst. 1 písm. a)  
 Jelikož cílem dotčeného ustanovení má být 
definování pojmů, doporučujeme předkladateli blíže určit, o 
jaké „sítě“ se jedná (vysokorychlostní, komunikační síť či 
jiná). 

Neakceptováno.  
Dle směrnice jakékoli sítě určené k uložení jiných prvků sítě. 

MV K § 2 odst. 1 písm. d)  
 Doporučujeme ustanovení přepracovat, neboť je 
nesrozumitelné. Domníváme se,  
že fyzická infrastruktura je vhodně vymezena přímo v čl. 7 
odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/61/EU a není nutné vytvářet vlastní definici. 

Neakceptováno. 
Definice dle článku 2 odst. 7 směrnice. 

MV K § 3 odst. 3  
 Domníváme se, že povinnost zachovat mlčenlivost 
o určitých skutečnostech je dostatečně upravena jak 
zákoníkem práce, tak zákonem o státní službě a není třeba 
zavádět speciální právní úpravu. Doporučujeme proto 
odstavec 3 jako duplicitní vypustit. 

Ustanovení přeformulováno. 

MV K § 3 odst. 4  
 Doporučujeme blíže vymezit povahu opatření, 
jejichž prostřednictvím má Jednotné informační místo 
zamezit porušení obchodního tajemství – ustanovení je 
v navržené podobě velmi neurčité. 

Ustanovení vypuštěno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 97 (celkem 155) 

MV K § 4 odst. 2  
Přestože se nejedná o žádost v rámci správního 

řízení, nepovažujeme za vhodné, aby její náležitosti byly 
stanoveny v prováděcím právním předpise, a to zejména 
s ohledem na přehlednost právního řádu z pozice adresátů 
daných norem. 

Akceptováno. 

MV K § 4 odst. 4  
1. Doporučujeme lhůtu pro případnou písemnou 

informaci o odmítnutí vázat na jiný okamžik, než je 
přijetí úplné žádosti o přístup, neboť v praxi nemusí 
být jasné, kdy bude žádost považována za úplnou. 

2. Dále doporučujeme sladit terminologii s odstavcem 
5, kde se hovoří pouze  
o „obdržení žádosti“ – v obou případech zjevně jde 
o „doručení“. 

Akceptováno. 

MV K § 4 odst. 5  
 Navrhujeme vypustit slova „na základě jeho 
žádosti“, neboť současná dikce navozuje, že k odmítnutí 
přístupu došlo na základě žádosti oprávněného, což zcela 
jistě nebyl záměr předkladatele. 

Akceptováno, přeformulováno. 

MV K § 5 odst. 1  
 Doporučujeme vymezit, jakým způsobem budou 
povinní soubor minimálních informací Jednotnému 
informačnímu místu předávat. 

Akceptováno. 

MV K § 5 odst. 2  
 V ustanovení není uvedeno, co má být v uvedené 
lhůtě a jakým způsobem poskytováno. Z kontextu vyplývá, 
že se má jednat pravděpodobně o informace uvedené 
v odstavci 1, u nichž došlo ke změně, doporučujeme 
ovšem větu upravit tak, aby byla srozumitelná. Rovněž 
upozorňujeme, že v odstavci 1 není vymezen způsob 
poskytování těchto informací, proto je odkaz na odstavec 1 
zmatečný. 

Akceptováno. 

MV K § 5 odst. 4  
1. V odstavci 1 se hovoří o poskytnutí údajů, kdežto 

v odstavci 4 o zpřístupnění. Domníváme se, že jde 

Akceptováno, přeformulováno. 
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o dva odlišné režimy předávání informací, a proto 
doporučujeme předkladateli dikci vyjasnit. 

2. V návaznosti na připomínku k § 5 odst. 1 
doporučujeme jednoznačně vymezit, jakým 
způsobem povinný orgán informace zpřístupní. 

3. Dále upozorňujeme na chybný odkaz, neboť lhůta 
pro zpřístupnění údajů je uvedena v první (nikoliv 
druhé) větě. Doporučujeme proto odkaz obsažený 
ve větě druhé upravit.  

4. Také se domníváme, že by pro nadbytečnost bylo 
možno vypustit slovo „Každý“. 

MV K § 6 odst. 2  
 Podle odstavce 1 má oprávněný právo vyžádat si 
přístup k souboru minimálních informací, avšak v odstavci 
2 se uvádí, že je mu poskytnut soubor minimálních 
informací. Doporučujeme ustanovení uvést do souladu, 
neboť z nich není zřejmé, zda bude poskytován 
elektronický přístup k těmto informacím nebo přímo soubor 
těchto informací. 
 V daném ustanovení doporučujeme zcela vypustit 
slovo „elektronicky“, neboť skutečnost, že Jednotné 
informační místo poskytne soubor minimálních informací 
oprávněnému elektronicky, vyplývá již z použití slov 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“. 

Akceptováno. 

MV K § 6 odst. 3  
Považujeme za nezbytné vyjasnit, co rozumí 

pojmem „národní bezpečnost“. Také považujeme za 
vhodné blíže určit, co je míněno „důvěrností“ a k čemu je 
vztahována „nedostupnost“.  

Obdobná konstrukce je pak dále použita také v § 8 
odst. 5, k němuž tuto připomínku také vztahujeme. 

Akceptováno. 
Bezpečnost státu. Důvěrnost a nedostupnost pro neurčitost 
vypuštěny. 

MV K § 6 odst. 7  
 Není jasné, z jakého důvodu je aktivní legitimace 
k podání návrhu na vydání rozhodnutí dána rovněž 
povinnému. Podmínkou pro podání návrhu je, že povinný 
nevyhověl žádosti oprávněného, tedy jde o určitý opravný 
prostředek proti nevyřízení žádosti. Vzhledem k tomu, že 

Akceptováno. 
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povinný je ten, kdo žádost vyřizuje, není zřejmé, z jakého 
důvodu by měl mít možnost žádat o vydání rozhodnutí ve 
věci svého postupu. 
 Obdobnou připomínku uplatňujeme k § 8 odst. 7. 

MV K § 6 odst. 8  
 Ustanovení je s ohledem na použitý obrat „vhodné 
opatření“ velmi neurčité – je tedy nezbytné je přepracovat, 
a vyjasnit tak povahu „vhodných opatření“, která je 
oprávněný povinen přijmout. 

Akceptováno. 

MV K § 7  
 Doporučujeme důsledně upřesnit terminologii 
užívanou v tomto ustanovení. Domníváme se, že termíny 
„žádost o uzavření dohody o koordinaci stavebních prací“ 
(návětí odst. 1), „žádost o koordinaci“ (odst. 1 písm. c), a 
„žádost o jednání“ (odst. 3) vyjadřují vždy to samé.  

Akceptováno. 

MV K § 9  
 Doporučujeme zvláštní část důvodové zprávy 
upravit tak, aby odpovídala normativnímu textu a také 
doporučujeme vymezit, jakou formou a v jaké lhůtě 
Ministerstvo pro místní rozvoj tuto povinnost splní.  

Akceptováno. 

MV K § 11 odst. 1  
 Jelikož návrh neobsahuje vlastní definici budovy a 
bytového domu (uveden v odstavci 2), doporučujeme uvést 
odkaz na stavební předpisy tyto pojmy vymezující. 

Vypuštěno. 
 

MV K § 15  
1. Doporučujeme upravit znění důvodové zprávy, 

které není v souladu s paragrafovým zněním. 
2. Rovněž dáváme na zvážení, zda by neměl být 

nadpis uveden v jiné podobě, neboť nejde o 
stanovení zákonných výjimek, ale o umožnění jejich 
stanovení prováděcím právním předpisem. 

Vypuštěno. 

MV K § 15 odst. 3  
Některé povinnosti vyplývající např. z § 10 odst. 5 

nebo § 11 jsou vázány  
na vlastnictví (resp. příslušnost hospodaření) s dotčenou 
budovou. Doporučujeme proto prověřit, zda by namísto 

Přeformulováno a přesunuto do § 1. 
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„Úřad pro zahraniční styky a informace“ by nemělo být 
uvedeno „Ministerstvo vnitra“.  

MV K § 17  
 Upozorňujeme, že ve výčtu ustanovení 
předpokládajících vydání prováděcího právního předpisu 
chybí § 4 odst. 2.  
 

Přepracováno, nyní pouze k § 6 odst. 3. 

MV K části třetí bodu 4 – k § 101 odst. 1 zákona o 
elektronických komunikacích 

V navrhované nové větě se hovoří o údajích podle 
věty první, ta však upravuje pouze dokládání vyjádření 
provozovatele veřejné komunikační sítě. To lze stěží 
označit za údaj a není ani zřejmé, co by vlastně mělo být 
zveřejňováno. Doporučujeme proto doplňovanou novou 
větu vypustit nebo přepracovat.  
  Přitom se domníváme, že slova „dle zvláštního 
právního předpisu“ na jejím konci jsou nadbytečná – 
postačí hovořit o Jednotném informačním místu, vztah 
nově navrhovaného zákona a zákona o elektronických 
komunikacích není třeba řešit. 

Vypuštěno. 

MV K části osmé – k § 12 odst. 7 kompetenčního zákona 
Navrhovanou novelu kompetenčního zákona 

doporučujeme vypustit, neboť ji pokládáme za 
nadbytečnou. Podle našeho mínění pro dané účely 
postačují již zákonem stanovené kompetence Ministerstva 
vnitra dle § 12 odst. 1 písm. o) a zejména odst. 6.   

Zároveň upozorňujeme, že v rámci navržené novely 
kompetenčního zákona je dle našeho názoru nadbytečně 
uvedeno, že Ministerstvo vnitra plní funkci orgánu pro 
rozhodování sporů podle zákona o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací. Jestliže dle § 3 odst. 1 zákona 
o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací je 
Ministerstvo vnitra Jednotným informačním místem, pak je 
zřejmé, že do jeho kompetence spadají činnosti vymezené 
v § 3 odst. 2. Pro případ, že by předkladatel  

Akceptováno. 
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na doplnění kompetenčního zákona trval, navrhujeme 
alespoň vypustit zmiňovanou pasáž nově vkládaného 
ustanovení § 12 odst. 7 kompetenčního zákona. 

MV K důvodové zprávě 
Pasáž věnovaná problematice duplicity řízení na 

str. 20 je dle našeho mínění v naprostém rozporu se 
skutečnou právní úpravou procesu omezení vlastnického 
práva podle zákona o vyvlastnění. Stejně tak je nejasný 
záměr stran místního poplatku za využívání veřejného 
prostranství, o němž se hovoří na str. 21.  

Akceptováno. 

MV Připomínky legislativně technického a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 

Celý text návrhu doporučujeme podrobit důsledné 
revizi jak z hlediska požadavků stanovených Legislativními 
pravidly vlády, tak i z hlediska stylistiky a gramatiky (např. 
používání interpunkce, a to nejen v příkladech výčtů). Na 
některé z nedostatků pak upozorňujeme v níže uvedených 
připomínkách. 

Strukturu návrhu doporučujeme přepracovat tak, 
aby odpovídala požadavkům čl. 28 odst. 6 Legislativních 
pravidel vlády. 
  
K § 1 
 Znění tohoto ustanovení doporučujeme uvést do 
souladu s čl. 48 odst. 3 Legislativních pravidel vlády.  

Akceptováno. 

MV K § 2 odst. 1 písm. c)  
 Doporučujeme druhou větu přeformulovat, neboť 
nejsou dodržena pravidla větné skladby a věta postrádá 
smysl. 

Akceptováno, přeformulováno. 

MV K § 4 odst. 2  
Ve druhé větě doporučujeme nahradit slovo 

„oprávněného“ tvarem „oprávněný“. 

Přeformulováno. 

MV K § 4 odst. 3 písm. e)  
 Podle čl. 40 odst. 4 Legislativních pravidel vlády by 
cizí slova měla být užívána jen výjimečně, jsou-li součástí 

Akceptováno. 
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užívané právní terminologie, nebo užívá-li se jich běžně v 
jazyce upravovaného oboru a nelze je dost vhodně 
nahradit českým pojmem. Doporučujeme tedy 
předkladateli zvážit, zda by nebylo vhodné slovo 
„interference“ nahradit jiným pojmem. 

MV K § 6 odst. 1  
 Doporučujeme vypustit předložku „na“ pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno. 

MV K § 6 odst. 7  
Doporučujeme doplnit interpunkci za slovo 

„žádosti“. 

Akceptováno, přeformulováno. 

MV K § 8 odst. 7  
Doporučujeme slovo „paragrafu“ nahradit výrazem 

„ustanovení“. 

Přeformulováno. 

MV K § 11 odst. 2  
 Doporučujeme v návrhu respektovat zavedené 
pojmy, a proto s ohledem na znění § 2 odst. 1 písm. g) 
navrhujeme za slovo „bodem“ doplnit slovo „budovy“. 

Vypuštěno. 

MV K § 11 odst. 3 a § 12 odst. 4  
Podle čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

platí pravidlo, že odkazuje-li se  
v právním předpisu na jiné ustanovení téhož právního 
předpisu, použije se obratu „odstavec x“, a to v případě, 
kdy se odkazuje na jiný odstavec v rámci téhož paragrafu. 

Akceptováno. 

MV K § 12 odst. 1  
 Slovo „zahajuje“ navrhujeme nahradit slovem 
„zahajují“. 

Přepracováno. 

MV K § 12 odst. 4  
 Navrhujeme vypustit z ustanovení slovo „rovněž“, 
vzhledem k tomu, že jiné ustanovení o zastavení řízení 
nehovoří. 

Přepracováno. 

MV K § 15 odst. 3  
 Doporučujeme odstavec 3 zařadit jako samostatný 
paragraf, neboť jeho podřazení pod ustanovení řešící 
zmocnění k povolování výjimek je systematicky nevhodné. 
Rovněž doporučujeme v důvodové zprávě uvést důvody 
pro zavedení této výjimky. 

Přesunuto do § 1. 
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HK A. Obecné zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 
Navrhované znění zákona vyplývajícího ze Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. 
května 2014 o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
sítí elektronických komunikaci (dále jen „Směrnice“) má 
usnadnit a zlevnit výstavbu sítí elektronických komunikací. 
Předložený návrh zákona nicméně nebyl řádně 
projednáván v konzultacích s dotčenými subjekty 
(především soukromými společnostmi provozujícími 
dotčené sítě), na které přímo dopadají práva a povinnosti 
návrhem zákona stanovené, i když se jednoznačně jedná 
o právní předpis dopadající přímo do hospodaření daných 
společností a mající finanční dopady na trhy, kterých se 
daný předpis bude týkat. Z tohoto důvodu je veřejná 
konzultace zákona s dotčenými subjekty nutná. Teprve na 
základě veřejné konzultace může být k návrhu zákona 
předložena řádná RIA.  
Návrh zákona připravuje zřízení jednotného informačního 
místa (dále jen „JIM“) pod kompetencí Ministerstva vnitra 
ČR (dále jen „MV“). Tato úprava ovšem stojí v rozporu s 
ustanovením čl. 10 Směrnice, které stanoví, že vnitrostátní 
orgán pro rozhodování sporů musí být právně samostatný 
a funkčně nezávislý na kterémkoliv provozovateli sítě. 
V případě, že se samo MV, či jemu podřízené organizace 
dostanou do role povinného nebo oprávněného, (viz 
existující aktivity i veřejně prezentované záměry MV a jemu 
podřízených organizací a státních podniků v oblasti 
telekomunikací a informačních technologií) nastane 
závažný konflikt zájmů a Česká republika se tak vystaví 
nebezpečí případných sporů a sankcí ze strany Evropské 
unie. 
V důvodové zprávě nejsou vůbec zmíněné a vyčíslené 
finanční dopady na případná opatření ze strany subjektů 
poskytujících přístup k infrastruktuře, jako jsou technická 
opatření pro umožnění přístupu externím subjektům 
(připojení, přístup osob, režimová opatření, atd.), náklady 

Částečně akceptováno. 
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím. 
Rozpor. 
 
Edit: Akceptováno, v důsledku toho nový rozpor s MV. 
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na vedení agendy (vedení registru, řízení s žadateli, 
apod.).  
Současně také návrh zákona na řadě míst obsahuje zcela 
redundantní ustanovení a řada ustanovení trpí 
formulačními vadami a nepřesnostmi. 
Dále uvádíme následující věcné připomínky přímo k textu 
návrhu zákona a důvodové zprávě, které ukazují, že návrh 
zákona není řádně připraven a po jeho publikaci by ani 
neplnil účel, pro který by měl být vydán ani pro jeden 
z dotčených subjektů, na které by měl dopadat. 

HK B. Konkrétní zásadní připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 2 odst. 
1 písm. e) 
Požadujeme přesně definovat a specifikovat vlastnosti 
„vysokorychlostního připojení“. Podle Směrnice se jí 
rozumí síť elektronických komunikací, jež je schopna 
poskytovat služby širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s. 
Odůvodnění: 
Nepřesné ustanovení specifikace může vést k pozdějším 
nesrovnalostem ve výkladu normy. Navrhujeme 
ustanovení s užším vymezením možností sítě, nikoliv 
služby. 

Upraveno dle směrnice. 

HK 2. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 2 odst. 
1 písm. i) 
Požadujeme dané ustanovení upravit následovně: 
„i) významnou renovací stavební nebo stavebně 
inženýrské práce v místě koncového uživatele, které 
zahrnují strukturální změny celé fyzické infrastruktury uvnitř 
budovy nebo její značné části a vyžadují povolení,“. 
Odůvodnění: 
Jedná se o úpravu, která změkčuje dopady při určování 
změn budovy. Strukturální změnou fyzické infrastruktury je 
možné chápat i jiné strukturální úpravy budovy, které 
nejsou vhodné pro účely zákona. 

Vypuštěno, pojem použit pouze na jednom místě, 
definováno přímo v dotčeném ustanovení. 
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HK 3. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 2 odst. 
2 
Požadujeme upřesnit znění tohoto ustanovení, neboť není 
zřejmé, zda se ustanovení týká všech kabelů a vláken. 

Dle předkladatele dostatečně jasné, týká se všech kabelů, 
bude dovysvětleno v důvodové zprávě. 

HK 4. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 3 odst. 
1 a ČÁST OSMÁ 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„1) Jednotným informačním místem je Ministerstvo vnitra 
Český telekomunikační úřad.“ 
ČÁST OSMÁ se vypouští, další se přečíslují. 
Odůvodnění: 
Jedná se o usnadnění výstavby sítě elektronických 
komunikací. Kompetenčně i zázemím je tomuto příslušný 
ČTÚ a Směrnice neukládá nutnost zřizovat novou instituci, 
organizaci či přesouvat kompetence mimo rezort 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které má celou 
agendu na starosti. Zřizování dalších institucí mimo 
stávající systém regulace elektronických komunikací 
proces výstavby nejen neusnadní, ale naopak zatíží další 
administrativou. Ve svém důsledku jde o opuštění principu 
nezávislého regulátora, zejména pokud by MV byla 
svěřena funkce orgánu řešícího regulaci a spory stran 
přístupu k infrastruktuře (dle § 4 Návrhu) takový postup 
potom v případě rozvoje veřejných sítí v působnosti MV 
hrozí přímým rozporem s ustanovením článku 10 odst. 2 
Směrnice. 

Částečně akceptováno. 
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím. 
Rozpor. 
 
Edit: Akceptováno, v důsledku toho nový rozpor s MV. 

HK 5. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 4 odst. 
2 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(2) Na základě písemné žádosti oprávněného má povinný 
povinnost vyhovět přiměřeným žádostem o přístup ke své 
fyzické infrastruktuře pro účely budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, a to za 
spravedlivých a transparentních podmínek, včetně ceny. V 
této žádosti oprávněného specifikuje prvky a podmínky 
projektu, pro nějž požaduje přístup, včetně konkrétního 
časového rámce. Konkrétní náležitosti žádosti stanoví 

Částečně akceptováno. 
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prováděcí právní předpis. Pokud je pro přístup k fyzické 
infrastruktuře nutný souhlas vlastníka nemovité věci, na níž 
se fyzická infrastruktura nachází, popř. povolení, je 
žadatel povinen zajistit si toto na vlastní náklady. Náklady 
přístupu k fyzické infrastruktuře povinného dle tohoto 
odstavce nese oprávněný.“ 
Odůvodnění:  
Poskytování informací, které vyžaduje aktivní kapacitu 
povinného subjektu, je nezbytné provádět na žádost 
oprávněného a za příslušné kompenzace nákladů 
povinného subjektu. Rovněž je potřeba specifikovat 
dispozice nemovité věci, ke které se žádost vztahuje. 

HK 6. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 5 odst. 
1 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(1) Povinný vlastník fyzické infrastruktury 
poskytne Jednotnému informačnímu místu, soubor 
minimálních informací o fyzické infrastruktuře, který 
obsahuje  
a) typ infrastruktury, 
b) georeferenční údaje, 
c) základní technické parametry,  
d) kapacitní vytížení,  
a) umístění a trasování, 
b) druh a současné využití infrastruktury, 
c) kontaktní místo 
e d) identifikaci vlastníka a provozovatele sítě a kontaktní 
údaje, 
a to do 2 měsíců od vzniku práva užívat tuto fyzickou 
infrastrukturu této fyzické infrastruktury.“. 
Odůvodnění: 
Cílem implementace Směrnice je stanovit určitá minimální 
práva a povinnosti platné v celé EU se záměrem usnadnit 
zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací a meziodvětvovou koordinaci. Smyslem 
návrhu zákona, jak je uvedeno výše, je stanovení určitých 
minimálních práv a povinností. Obsah souboru minimálních 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 
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informací, které povinný o své existující fyzické 
infrastruktuře poskytuje JIM, by proto měl vycházet 
z článku 4 Směrnice. Transparentnost ve vztahu k fyzické 
infrastruktuře podle článku 4 Směrnice umožňuje přístup 
jenom k informacím o existující fyzické infrastruktuře, které 
se týkají umístění, druhu a současného využití a 
kontaktního místa. 
Povinnost poskytovat JIM i další navrhované údaje 
považujeme za nepřiměřené rozšíření povinností na straně 
povinného, které překračuje rámec stanovený článkem 4 
Směrnice. 
Dovolujeme si upozornit, že skutečnost, že fyzická 
infrastruktura byla financována zcela nebo zčásti 
z veřejných zdrojů není relevantní pro plnění povinnosti 
transparentnosti, tj. poskytování informací o existující 
fyzické infrastruktuře ani pro plnění povinnosti umožnit 
přístup k fyzické infrastruktuře podle návrhu zákona. 
Rovněž kromě povinnosti koordinace stavebních prací, 
neváže žádné další zvláštní povinnosti na financování z 
veřejných zdrojů, což vyplývá nejenom z článku 5 (2), ale 
také z bodu 25 preambule Směrnice. 
K povinnosti poskytnout informace, zda byla infrastruktura 
financovaná z veřejných zdrojů, se vážou i faktické 
nejasnosti výkladu pojmu „veřejné zdroje“, jelikož některé 
prvky infrastruktury určené k poskytování služeb výroby, 
přepravy nebo distribuce plynu a elektrické energie byly 
budovány před více než 50 lety a není proto zcela zřejmé 
jak pojem „veřejné zdroje“ vztáhnout na tuto infrastrukturu. 
Z výše uvedených důvodů se domníváme, že je nezbytné 
vyloučit ze souboru minimálních informací informace o 
kapacitním vytížení a o tom, zda byla infrastruktura 
financovaná z veřejných zdrojů. 
Při poskytování informací tedy navrhujeme převzít 
požadavky ze Směrnice Čl. 4, odst. 1.  

HK 7. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 5 odst. 
2 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 

Akceptováno. 
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„2) V případě změn informací uvedených v odstavci 1 
povinný poskytne způsobem uvedeným v odstavci 1 do 2 
měsíců od vzniku této změny.“ 
Odůvodnění: 
Při poskytování informací požadujeme lhůtu stanovit 
přiměřenou reálným možnostem povinných subjektů v míře 
předpokládané Směrnicí, tedy nejméně 2 měsíce od 
změny vzniku práva užívat tuto infrastrukturu, což je 
nejpřesněji ukotvený termín procesu. Doba pro zápis 
změny by měla být často stejná jako u zápisu, protože 
nejčastější změna údajů bude vyvolávána přeložením sítě, 
tudíž bude stejně administrativně náročná jako samotný 
zápis. 

HK 8. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 5 odst. 
4 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(4) Každý povinný orgán, jenž je v důsledku výkonu své 
působnosti původcem či příjemcem částí minimálních 
informací uvedených v § 5 odst. 1 týkajících se fyzické 
infrastruktury v elektronické podobě, zpřístupní tyto 
informace Jednotnému informačnímu místu a to do dvou 
měsíců ode dne jejich přijetí či od účinnosti tohoto zákona. 
Je-li třeba ověřit spolehlivost poskytnutých informací, 
prodlužuje se lhůta dle věty druhé o jeden měsíc.“ 
Odůvodnění: 
Je nezbytné odstranit zbytečnou byrokracii a administrativu 
– v případě, že povinný subjekt již informace poskytl např. 
stavebnímu úřadu, tento by měl data v duchu efektivnosti 
státní správy a cílů eGovernmentu sdílet s Jednotným 
informačním místem. 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky, použit 
pojem držitel. 

HK 9. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
1 a 2 
Požadujeme dotčená ustanovení upravit následovně: 
„(1) Oprávněný a povinný mají má na právo vyžádat si u 
Jednotného informačního místa přístup k  souboru 
minimálních informací o existující fyzické infrastruktuře 
kteréhokoli povinného dle § 5 odstavce 1.  

Neakceptováno, vysvětleno,  
V rozporu se směrnicí, pouze oprávněný, který staví nebo má v 
úmyslu stavět, vysokorychlostní sítě elektronických 
komunikací.  
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(2) Jednotné informační místo poskytne oprávněnému 
nebo povinnému na základě jeho žádosti dle odstavce 1 
soubor minimálních informací, za nediskriminačních 
a transparentních podmínek, a to elektronicky způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Jednotné informační místo 
neodpovídá za škodu způsobenou nesprávností nebo 
neúplností informací poskytnutých povinnými.“ 
Odůvodnění: 
Právo provozovatele sítě na přístup k souboru minimálních 
informací, které jsou k dispozici JIM  
o existující fyzické infrastruktuře, vychází nejen 
z povinnosti tento soubor minimálních informací 
poskytnout v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 návrhu 
zákona, ale také z možnosti pro odmítnutí žádosti o přístup 
k fyzické infrastruktuře z důvodu dostupnosti alternativních 
prostředků podle § 4 odst. 3 písm. f). Nezbytnou 
podmínkou pro odmítnutí žádosti o přístup k fyzické 
infrastruktuře podle uvedeného ustanovení je povědomí 
povinného o existenci alternativních prostředků pro přístup 
k fyzické infrastruktuře jiného provozovatele sítě. 
Rozšíření práva na přístup k souboru minimálních 
informací i na povinné je také nezbytným předpokladem 
možnosti efektivní kontroly dat, které JIM zpřístupňuje. 

HK 10. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
3 
JIM neposkytne informace podle odstavce 1, je-li to nutné 
v zájmu bezpečnosti a integrity sítí, národní bezpečnosti, 
veřejného zdraví nebo bezpečnosti, důvěrnosti nebo 
obchodního tajemství a technické nedostupnosti, 
nevhodnosti nebo na základě zvláštního právního předpisu 
6). 
Odůvodnění:  
Na základě tohoto ustanovení může být předmětem 
obchodního tajemství celá infrastruktura. Tím by se ale 
nedocílilo účelu zákona, a to zlevnění výstavby 
vysokorychlostní infrastruktury díky poskytování informací 
a transparentního přehledu pasivní fyzické infrastruktury, 

Povinná osoba musí neposkytnutí informací odůvodnit a 
operátor se může obrátit na JIM ve věci sporu o poskytnutí 
informací. 
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navrhujeme tedy upřesnění podmínek poskytování 
informací. 

HK 11. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
4 
Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
„(4) Není-li soubor minimálních informací podle § 5 
odstavce 1 k dispozici prostřednictvím Jednotného 
informačního místa, jsou povinní povinni tyto informace 
poskytnout oprávněnému na základě jeho písemné 
žádosti. V této žádosti je oprávněný povinen povinnen 
vymezit konkrétní oblast, v níž plánuje budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Přístup 
k informacím poskytne povinný do dvou měsíců od data 
obdržení písemné žádosti za nediskriminačních 
a transparentních podmínek, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 3.“ 
Odůvodnění: 
Délka lhůty musí být přiměřená požadavku a bez vážného 
důvodu nesmí nad míru danou implementovanou směrnicí 
zatěžovat povinné subjekty. Administrativní zátěž, která je 
povinným subjektům ukládána, musí odpovídající měrou 
reflektovat zájmy všech dotčených subjektů. 

Akceptováno. 

HK 12. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
5 
Povinný není povinen poskytnout oprávněnému soubor 
minimálních informací podle § 5 odstavce 1, pokud byl 
zpřístupněn prostřednictvím JIM nebo byl poskytnut 
jinému povinnému orgánu. 
Odůvodnění:  
Bez tohoto doplnění postrádá věta smysl. Je nezbytné 
odstranit zbytečnou byrokracii a administrativu – v případě, 
že povinný subjekt již informace poskytl např. stavebnímu 
úřadu, tento by měl data v duchu efektivnosti státní správy 
a cílů eGovernmentu sdílet s Jednotným informačním 
místem. 

Akceptováno. 

HK 13. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
6 

Částečně akceptováno.  
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Požadujeme dotčené ustanovení upravit následovně: 
(6) Na základě písemné žádosti oprávněného jsou povinní 
povinni vyhovět přiměřeným žádostem o průzkum na 
místě týkající se konkrétních prvků jejich fyzické 
infrastruktury. V této žádosti je oprávněný povinen 
specifikovat prvky fyzické infrastruktury dotčené v 
souvislosti s budováním prvků vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací. Průzkum na místě týkající se 
specifikovaných prvků fyzické infrastruktury se povolí do 
jednoho měsíce od data obdržení písemné žádosti za 
nediskriminačních a transparentních podmínek a po 
složení přiměřené zálohy na úhradu předpokládané 
výše oprávněných nákladů povinného spojených se 
zajištěním průzkumu dle tohoto odstavce oprávněným 
k rukám povinného, aniž jsou dotčena příslušná omezení 
podle odstavce 3.“  
Náklady průzkumu dle tohoto odstavce budou povinnému 
uhrazeny podle prováděcích předpisů. 
 
Odůvodnění: 
Povinnost povinného vyhovět všem žádostem představuje 
zcela nepřiměřený zásah do práv a povinnosti 
provozovatelů, resp. vlastníků infrastrukturních sítí. Nelze 
odepřít povinnému možnost posouzení žádosti o průzkum 
na místě z pohledu přiměřenosti týkající se například 
odborné způsobilosti osob, které průzkum provádí nebo 
zajištění bezpečnosti těchto osob. Z toho zjevně vychází 
i článek 4(5) Směrnice, který upravuje povinnost 
provozovatele sítě vyhovět přiměřených žádostem. 
Požadujeme proto změnit uvedenou povinnost tak, aby byl 
povinný povinen skutečně vyhovět jenom těm žádostem o 
průzkum, které budou přiměřené. 
S průzkumem na místě budou zcela jistě spojené náklady 
na straně povinného. Hrazení nákladů průzkumu 
oprávněným odpovídá zásadě minimalizace nákladů 
povinného vyjádřené např. v čl. 19 preambule 
implementované Směrnice, přičemž princip složení zálohy 

Případná záloha je otázkou soukromoprávní dohody stran a 
měla by být součástí návrhu smlouvy. 
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dále odlehčuje dopady regulace na povinného s ohledem 
na vymahatelnost nákladů a cash flow.  

HK 14. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 6 odst. 
8 
Požadujeme upřesnit formulaci „přijmout vhodná opatření“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme upřesnit, co je myšleno vhodným 
opatřením. 

Akceptováno. 

HK 15. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 7 a 8 
Požadujeme kompletní revizi dotčených ustanovení ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. 
Odůvodnění: 
Návrh sice formálně převádí některá důležitá ustanovení 
Směrnice, nicméně opětně prakticky nereaguje na 
specifické podmínky českého právního prostředí, zejména 
ty upravené zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Stavební zákon v bodech obsahuje řadu 
ustanovení, která pro tento návrh zákona tvoří zásadní 
překážky. Dotčené ustanovení není bez odpovídajících 
úprav stavebního zákona vůbec realizovatelné. 

Akceptováno. 

HK 16. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 8 odst. 
1 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(1) Povinný je povinen poskytnout Jednotnému 
informačnímu místu minimální informace o plánovaných 
stavebních pracích týkajících se jeho fyzické infrastruktury, 
pro něž se první žádost o udělení povolení plánuje v 
následujících šesti měsících. Tyto informace je povinný 
povinen poskytnout i oprávněnému na základě jeho 
písemné žádosti, nejsou-li zpřístupněny prostřednictvím 
Jednotného informačního místa. Povinný neodpovídá za 
případné škody způsobené pozdější změnou těchto 
informací, ledaže mu skutečnosti odůvodňující 
takovou změnu k okamžiku poskytnutí informací již 
musely být známy.“ 
Odůvodnění: 

Akceptováno, upraveno ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 113 (celkem 155) 

Je potřeba předejít odpovědnosti povinného a následným 
sporům vyplývajícím z nepředvídatelných a 
neovlivnitelných změn v plánovaných stavebních pracích. 
V průběhu přípravy stavby mohou být zjištěny nové 
skutečnosti a takové okolnosti, na základě nichž může 
povinný zcela nebo z části ustoupit od její realizace. 
Zejména pak se může posunout předpokládaný 
harmonogram realizace stavby. Proto nemůže povinný 
nést odpovědnost za případné škody způsobené těmito 
okolnostmi oprávněnému. 

HK 17. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 8 odst. 
6 písm. a) 
„požadované minimální informace zveřejnil způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v rozsahu stanoveném v 
odstavci 2,“ 
Odůvodnění:  
Navrhujeme upřesnění ustanovení s ohledem na 
skutečnost, že umístění informací třeba na webové stránky 
bez dalšího by mohlo vést k přílišnému roztříštění 
informační báze, k nelogovaným změnám či k 
nedostupnosti při technických výpadcích systémů. 

Akceptováno. 

HK 18. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 13 
Požadujeme revizi sankčních ustanovení s ohledem na 
skutečnost, že by měla být doplněna sankce za správní 
delikt dle odstavce 2 tohoto paragrafu.    
Dále navrhujeme snížení maximální výše sankce v § 13 
odst. 3 a o stanovení další nižší kategorie deliktu pro méně 
vážné správní přestupky. 
Odůvodnění: 
Sankce by měla být kategorizována dle závažnosti 
porušení. 

Akceptováno. 

HK 19. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 16 
Požadujeme do § 16 doplnit nový odstavec, který zní: 
„Není-li stanoveno jinak, oprávněný je povinen 
povinnému uhradit oprávněné náklady spojené 
s vyřízením jeho žádosti dle tohoto zákona.“ 
Odůvodnění: 

Akceptováno ve smyslu připomínky, upraveno v rámci 
jednotlivých ustanovení. 
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S vyřizováním žádostí oprávněných budou zcela jistě 
spojené náklady na straně povinného, které nemůže 
spravedlivě nést. Hrazení nákladů průzkumu oprávněným 
odpovídá zásadě minimalizace nákladů povinného 
vyjádřené např. v čl. 19 preambule implementované 
Směrnice.  

HK 20. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 18 
Požadujeme do § 18 vložit nový odstavec 4 následujícího 
znění: 
 „(4) Práva a povinnosti vyplývající ze stávajících 
smluv, která znemožňují povinnému plnit oprávnění 
podle tohoto zákona z důvodu jeho závazku 
poskytnout třetí osobě v budoucnu kapacitu 
nevyužitou, k okamžiku nabytí účinnosti tohoto zákona 
zanikají.“ 
Odůvodnění: 
Je zřejmé, že nová pravidla vyplývající z návrhu zákona se 
bez výjimky uplatní po nabytí účinnosti zákona. 
Pro zajištění právní jistoty je však vhodné doplnit navržené 
ustanovení, jelikož přijetí návrhu zákona o opatřeních ke 
snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů vyžaduje plnění nových povinností a 
lze předpokládat, že ustanovení smluv, která byla uzavřena 
před nabytím účinnosti zákona, mohou znemožňovat 
povinnému plnit oprávnění podle tohoto zákona z důvodu 
jeho závazku poskytnout v budoucnu třetí osobě přístup 
k nevyužité kapacitě fyzické infrastruktury. Navrhujeme 
proto doplnit ustanovení, kterým by se k okamžiku nabytí 
účinnosti tohoto zákona stali ustanovení stávajících smluv, 
které znemožňují povinnému plnit oprávnění podle tohoto 
zákona, neúčinnými. 

Vysvětleno, zákonná povinnost je vyšší než povinnost 
smluvní, není třeba zdůrazňovat. 

HK 21. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 18 odst. 
3 
Požadujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(3) Povinný je povinen splnit povinnost uvedenou v § 5 
odst. 1 do 28. února 2017 36 měsíců od data účinnosti 

Částečně akceptováno. 
Přepracováno, navrhovaná úprava je v rozporu s LPV. 
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vyhlášky k provedení § 5 odst. 3). Tím není dotčeno 
ustanovení § 6 odst. 4 zákona.“ 
Odůvodnění: 
Stanovovat konkrétní data účinnosti a termíny plnění 
povinnosti bez vazby na zajištění predikovatelných 
podmínek legislativního a regulačního rámce je nežádoucí. 
Navrhujeme nastavit dostatečnou dobu na nastavení 
procesů a systémů s ohledem na obsah prováděcích 
předpisů a náležitostí z nich vyplývajících. 

HK 22. Připomínka k ČÁSTI DRUHÉ, bodu 2 
Požadujeme dotčený bod vypustit bez náhrady. 
Odůvodnění: 
Ustanovení trpí formulačními vadami, které brání jeho 
jednoznačnému výkladu a bezproblémové aplikaci. 
Požadujeme ho proto vypustit, případně přeformulovat, aby 
byl jeho výklad jednoznačný. 

Neakceptováno. 
Dle názoru předkladatele je ustanovení dostatečně jasné. 

HK 23. Připomínka k ČÁSTI TŘETÍ, bodu 3 
Požadujeme dotčený bod vypustit. 
Odůvodnění: 
Lze konstatovat, že ustanovení je legislativně 
naformulováno tak chybně, že jeho výklad povede ke 
zhoršení postavení spotřebitelů. Navrhovaná úprava tak 
zcela popírá systém účastnických smluv uzavíraných na 
dobu určitou, kterou účastníci (spotřebitelé) uzavírají s 
ohledem na poskytované výhody v podobě sníženého 
měsíčního paušálu za služby nebo možnosti získání 
koncového zařízení za zvýhodněných podmínek. Pokud by 
byl výše uvedený výklad aplikován, účastníci (spotřebitelé) 
o takové nabídky od poskytovatelů přijdou. Z tohoto 
pohledu je návrh proti zájmům účastníků (spotřebitelů). 

Akceptováno. 

HK C. Doporučující připomínky k předkládanému 
materiálu 
1. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 2 odst. 
1 písm. a) 
Navrhujeme dotčený bod upravit následovně: 
„a) fyzickou infrastrukturou jakýkoli prvek sítě, který je 
způsobilý k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal 

Akceptováno. 
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aktivním prvkem sítě, jako jsou zejména potrubí, včetně 
ochranných potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, 
inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy 
nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 
konstrukce,“. 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava. 

HK 2. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 2 odst. 
1 písm. c) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„c) oprávněným se rozumí subjekt, který zajišťuje nebo je 
oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť. V případě, 
že bylo budování fyzické infrastruktury financováno zcela 
nebo částečně z veřejných prostředků, je vůči této fyzické 
infrastruktuře oprávněným i subjekty vykonávající 
působnost v oblasti veřejné správy a zajištují nebo jsou 
oprávněny zajištovat komunikační sítě.“ 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava. 

Akceptováno. 

HK 3. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 10 
odst. 5 
Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
“(5) Pokud infrastruktura uvnitř budovy, připravená pro 
vysokorychlostní připojení, neexistuje, má oprávněný 
právo ukončit svou síť v prostorách koncového uživatele, 
pokud s tím tento koncový uživatel souhlasí, a pokud se tak 
přitom je nutné minimalizovat minimalizuje dopad na 
výkon vlastnického práva třetích stran.“ 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava.  

Akceptováno ve smyslu připomínky, přeformulováno. 

HK 4. Připomínka k ČÁSTI PRVNÍ, ustanovení § 13 odst. 
1 písm. c) 
Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„c) neposkytne soubor minimálních informací o existující 
fyzické infrastruktuře podle § 5 odst. 1.“ 
Odůvodnění: 

Správní delikty přepracovány. 
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Dikce ustanovení § 5 odst. 1 nepojednává o existující 
fyzické infrastruktuře. 

HK 5. Připomínka k ČÁSTI DEVÁTÉ 
Navrhujeme doplnit: 
„V Příloze části I položce 17 odst. 1 písmeno e) zní:“ 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava.  

Akceptováno. 

SMOČR 1)  K § 2 čl. 1   
 
Navrhujeme upravit v tomto znění :  
„(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) fyzickou infrastrukturou jakýkoli prvek sítě, který je 
způsobilý k umístění jiných prvků sítě, aniž by se 
sám stal aktivním prvkem sítě, jako jsou zejména 
potrubí, včetně ochranných, stožáry, kabelovody, 
kolektory, inspekční komory, vstupní šachty, 
rozvodové skříně, budovy nebo vstupy do budov, 
anténní nosiče, věže a podpůrné konstrukce, 

b) povinným se rozumí:    
1. subjekt, který zajišťuje nebo je oprávněn 
zajišťovat veřejnou komunikační síť 

             2.  subjekt, který je oprávněn zřizovat nebo 
provozovat fyzickou infrastrukturu      
                  určenou k poskytování  

a) služeb výroby, přepravy nebo distribuce 
plynu, elektrické energie, vytápění a 

odvodňovacích systémů 
b) dopravních služeb včetně železnic, silnic, 

přístavů a letišť“ 
 
Odůvodnění: 
Navržená povinnost vlastníků vodohospodářské 
infrastruktury strpět umístění prvků vysokorychlostních 
elektronických komunikací představuje zásadní zdravotní 
riziko dané povahou přepravované pitné vody či odpadní 
vody. V případě obou typů infrastruktury zákon o 
vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 S., jako lex 

Neakceptováno. 
Prvky sítí určených k poskytování pitné vody jsou z působnosti 
zákona vyňaty, § 2 odst. 2. 
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specialit zcela jasně uvádí povinnost respektování 
ochranných pásem vodovodních řadů i kanalizačních stok 
„ustanovení § 23a – u vodovodních řadů a kanalizačních 
stok o průměru 500 mm včetně, 1,5 m; b) u vodovodních 
řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m; c) u 
vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 
200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m 
pod upraveným povrchem, se vzdáleností podle písmene 
a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m“. Výjimečnost 
této infrastruktury a naprosto jasný režim její ochrany 
z pohledu lidského zdraví určuje zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví, který tuto oblast upravuje zcela 
prioritně. Splnění těchto podmínek určených tímto 
navrhovaným zákonem ze strany vlastníků a provozovatelů 
vodohospodářské infrastruktury by v případě schválení 
předlohy bylo zásadně ohroženo, protože založená 
povinnost zpřístupnění vodohospodářských sítí de facto 
zakládá výjimku pro práci v ochranných pásmech sítí, které 
jsou definovány stejně jako materiálové standardy  ve 
vyhlášce č. 428/2001 Sb. Z pohledu zákona musí být tak 
vyňata jak část sítí pro dopravu pitné vody, tak i vody 
odkanalizované, neboť tyti sítě jsou budované nejčastěji 
v souběhu s vertikálním uspořádáním, kdy kanalizační 
stoky tvoří nejspodnější úroveň inženýrských sítí. Vlastní 
umisťování předpokládaných prvků vysokorychlostních sítí 
tak zde znamená předchozí izolaci/překlady/úpravy všech 
nadřazených sítí, technické problémy, vznikající oslabením 
pevnosti trubních sítí či objektů, ale hlavně neřešitelné 
problémy při údržbě (průzkumy, čištění) a opravách těchto 
sítí. Zde předkladatel zákona opomíjí praktické aspekty 
reálných variant umisťování vysokorychlostních sítí vč. 
toho, že v prostorách kanalizačních stok dochází 
k agregaci biologického materiálu a vzniku toxických a 
výbušných plynů. 
Tato připomínka je zásadní.   

SMOČR 2) K § 2 odst. 1 písm. g) 
 

Neakceptováno.  
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Navrhujeme nahradit následujícím zněním: „ přístupovým 
bodem budovy fyzický bod umístěný uvnitř budovy či mimo 
ni, jehož prostřednictvím je více oprávněným současně 
umožněno připojení k fyzické infrastruktuře uvnitř budovy 
připravené pro vysokorychlostní připojení“  
 
Odůvodnění: 
Ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) navrhovaného zákona 
zavádí legislativní zkratku pro subjekty zajišťující nebo 
oprávněné zajišťovat veřejnou komunikační síť, ve stejném 
rozsahu by proto mělo být formulováno i ustanovení o 
přístupovém bodu, který se k jejich činnostem vztahuje 
rovněž; použití pojmu „operátor“ může přinést nejasnosti. 
Tato připomínka je zásadní.  

Použit pojem operátor dle zákona o elektronických 
komunikacích, pojem oprávněný (nově oprávněná osoba) je 
širší. 

SMOČR 3) K § 2 odst. 1 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Pojem „provozovatel sítě“ není zákonem definován, není 
proto jasné, které subjekty zahrnuje. Směrnice č. 
2014/61/EU pojem ve svém čl. 2 odst. 1 definuje 
provozovatele sítě jednoznačně. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

SMOČR 4) K § 3 odst. 2 písm. e) 
 
Požadujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
JIM je nejen kontrolorem, ale i odvolacím orgánem? Anebo 
bude postupovat podle správního řádu? 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, vypuštěno.  
Není-li stanoveno jinak, postupuje se dle obecných právních 
předpisů, tedy dle správního řádu. 

SMOČR 5) K § 6 odst. 6 
 
Požadujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 

Neakceptováno.  
Nelze předem určit, jakým způsobem bude třeba postupovat. 
Bude individuální případ od případu. 
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Požadujeme upřesnit jakým způsobem bude možné 
provádět průzkum na místě zda to budou sondy, vrty nebo 
rozkopání a který subjekt po provedení průzkumu uvede 
dané místo do náležitého stavu. 
Tato připomínka je zásadní. 

SMOČR 6) K § 6 odst. 7 
 
Požadujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že ustanovení § 6 ve svých odstavcích 
obsahuje dva typy žádostí je důležité tuto skutečnost 
zohlednit i v odst. 7  a jednoznačně tak stanovit, že JIM 
může rozhodovat c případě sporů vznikajících na podkladě 
kterékoli z těchto žádostí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
Ustanovení rozděleno, průzkum na místě řešen samostatným 
paragrafem. 

SMOČR 7. K § 8 
 
Navrhujeme upřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Obec by měla poskytnout informace JIM např. půl roku 
před první žádostí povinně poskytnout informace o 
plánovaných stavebních pracích týkající se jeho fyzické 
infrastruktury a poté by měla zasílat stejné informace 
s první žádostí?  Co když budou probíhat stavební práce 
rychleji, stavba se bude muset pozdržet v rámci dodržení 
lhůty, aby obec nebyla sankcionována?  V tomto případě je 
to pro obce zvýšená administrativa. 
Tato připomínka je zásadní.  

Přepracováno,  
Povinnost poskytnou informace na žádost a zároveň poskytnutí 
jednotnému informačnímu místu. 

SMOČR 8. K § 10 a § 11 
 
Požadujeme upravit. 
 
Odůvodnění: 
V návrhu zákona není dostatečně a zřetelně definováno 
jakých budov se zákon dotýká. Pojem nově postavená 

Částečně akceptováno. 
Ustanovení § 11 vypuštěno na základě připomínky MMR.. 
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budova je velmi obecný a proto by bylo vhodné jej blíže 
specifikovat, aby nedocházelo k výkladovým nejasnostem, 
co se rozumí nově postavenou budovou právě v souvislosti 
se situací, kdy např. bude budova rozestavěna v průběhu 
roku 2016 a zkolaudována až v roce 2017, kdy má 
navrhovaný zákon nabýt účinnosti. 
Je neakceptovatelné, aby JIM nařizovalo vlastníkům 
objektů, kdo a jakým způsobem se budou vést kabely. 
Existují bezdrátová řešení vysokorychlostních sítí a 
vlastník objektu by měl mít právo rozhodnout o způsobu 
řešení a přístupu k vysokorychlostním sítím a rozhodovat o 
stavebních nákladech. 
Tato připomínka je zásadní.  

SMOČR 9. K § 13 
 
Navrhujeme sankci za správní delikt snížit. 
 
Odůvodnění: 
Pro mnohé obce, zejména menší je výše sankce likvidační. 
Menší obce již v současné době nemají finanční prostředky 
ani na spolufinancování např. projektů ve výši 1 mil. Kč. Je 
proto důležité pokutu vhodně stanovit např. za správní 
delikt podle odst. 1 lze uložit pokutu do 200 000 a za 
správní delikt podle odst. 2 pokutu do 100 000. 
Tato připomínka je zásadní. 

Správní delikty přepracovány. 

SMOČR Změna zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů 
 
Navrhovanou změnu požadujeme vypustit. 
 
Odůvodnění: 
Poplatek za užívání veřejného prostranství si obec 
stanovuje obecně závaznou vyhláškou na základě zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů. V ustanovení § 14 odst. 2 si mimo jiné 
sama stanovuje, kdy je možné osvobození od poplatků.  
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno. 
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SPČR 1. Obecná připomínka – komentář k předloženému 
materiálu 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen „SP ČR“) vyjadřuje 
obavu, že transponovaná norma v podobě, v jaké byla 
předložena do legislativního procesu, nebude plnit záměr 
Směrnice 2014/61/EU. Základní cílem Směrnice a její 
transpozice má být usnadnit zavádění vysokorychlostních 
sítí elektronických komunikací a iniciovat a posílit 
meziodvětvovou koordinaci. 
Návrh zákona v této podobě bude znamenat pro povinné 
subjekty: 

 nejistotu v oblasti plnění rámce povinností uložených 
zákonem; 

 zvýšenou a náročnější administrativu v případě, že 
orgány státní správy nebudou efektivně sdílet 
informace a budou přesouvat plnění již jednou 
uplatněných povinností na investory a soukromý 
sektor; 

 riziko sporů a ohrožení investic plynoucí 
z nejednoznačné právní interpretace normy; 

 zvýšené riziko u investičních aktivit jak domácích, tak 
zahraničních subjektů, a tím i snížení dynamiky rozvoje 
digitální infrastruktury ČR; 

SP ČR konstatuje, že návrh zákona o opatřeních ke snížení 
nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen Návrh) sice formálně 
převádí některá důležitá ustanovení směrnice, nicméně 
opětně prakticky nereaguje na specifické podmínky 
českého právního prostředí, zejména ty upravené 
stavebním zákonem. Stavební zákon v bodech obsahuje 
řadu ustanovení, která pro tento návrh zákona tvoří 
zásadní překážky. Zcela hmatatelný je tento problém u 
koordinace stavebních prací § 7 Návrhu. Tato ustanovení 
nejsou bez odpovídajících úprav stavebního zákona 
(územní řízení) podle našeho názoru vůbec realizovatelná. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 123 (celkem 155) 

Nadále zastáváme názor, že zřizování dalších institucí 
mimo stávající systém regulace elektronických komunikací, 
zejména Jednotného informačního místa (JIM), proces 
výstavby nejen neusnadní, ale naopak zatíží další 
administrativou. To se týká jak vytváření, poskytování a 
sdílení informací o fyzické infrastruktuře a rozhodování 
sporů při plnění ustanovení zákona, tak zejména přístupu 
k fyzické infrastruktuře. Trváme na tom, že nejvhodnější 
institucí, která by funkci JIM měla plnit, je český 
telekomunikační úřad (ČTÚ) jako nezávislý regulátor, a 
nikoliv Ministerstvo vnitra. Ve svém důsledku jde o 
opuštění principu nezávislého regulátora, zejména pokud 
by Ministerstvu vnitra byla svěřena funkce orgánu řešícího 
regulaci a spory stran přístupu k infrastruktuře (dle § 4 
navrhovaného transpozičního zákona). 
Za zásadní považujeme dořešení poskytování informací 
mezi stavebními úřady a JIM. Je nutné zajistit, aby všechny 
informace o zahájení, průběhu a rozhodnutí podle 
stavebního zákona byly předávány JIM přímo stavebními 
úřady. Obdobně je nutné řešit i další případy tak, aby 
povinný ve smyslu návrhu zákona poskytoval informace 
pouze na jednom místě. 
Nesouhlasíme s tím, aby správní lhůty dle § 12 návrhu byly 
stanoveny odlišně od správního řádu, naopak žádáme, aby 
JIM rozhodoval spory bezodkladně, v souladu a lhůtách 
podle správního řádu. 
Rovněž považujeme za nesprávné, aby sankce za správní 
delikty byly stanoveny paušální částkou (viz § 13 návrhu). 
Vzhledem k tomu, že struktura správních deliktů je od 
méně závažných až po závažné, je nutno odstupňovat i 
výši maximální sankce. 
V souladu s předchozím považujeme za nevhodné, aby 
zmocnění k povolování výjimek stanovovalo Ministerstvo 
vnitra (viz § 15 návrhu). S ohledem na charakter těchto 
výjimek by měl být zmocněným ministerstvem Ministerstvo 
průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
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Dále by mělo dojít ke zkrácení správních lhůt, které 
upravuje pro jiná sítová odvětví zákon č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury.  

SPČR 2. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. a): 
Návrh na změnu:  
fyzickou infrastrukturou jakýkoli prvek sítě, který je 
způsobilý k umístění jiných prvků sítě, aniž by se sám stal 
aktivním prvkem sítě, jako jsou zejména potrubí, včetně 
ochranných potrubí, stožáry, kabelovody, kolektory, 
inspekční komory, vstupní šachty, rozvodné skříně, budovy 
nebo vstupy do budov, anténní nosiče, věže a podpůrné 
konstrukce 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava. 

Akceptováno.  

SPČR 3. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. c): 
Návrh na změnu: 
oprávněným se rozumí subjekt, který zajišťuje nebo je 
oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť. V případě, 
že bylo budování fyzické infrastruktury financováno zcela 
nebo částečně z veřejných prostředků, je vůči této fyzické 
infrastruktuře oprávněnými i subjekty vykonávající 
působnost v oblasti veřejné správy a zajištující nebo jsou 
oprávněny zajišťovat komunikační sítě 
Odůvodnění: 
Legislativně-technická úprava. 

Akceptováno. 

SPČR 4. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. e) 
Návrh na změnu:  
Je nezbytné přesně definovat a specifikovat vlastnosti 
„vysokorychlostního připojení“. Podle Směrnice se jí 
rozumí síť elektronických komunikací, jež je schopna 
poskytovat služby širokopásmového připojení o rychlosti 
alespoň 30 Mb/s. 
Odůvodnění:  
Vágní ustanovení o specifikaci může vést k pozdějším 
nesrovnalostem ve výkladu normy. Navrhujeme 

Upraveno dle směrnice. 
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ustanovení s užším vymezením možností sítě, nikoliv 
služby.  
Jedná se o zásadní připomínku. 

SPČR 5. Připomínka k § 2 odst. 1 písm. i) 
Návrh na změnu:  
významnou renovací stavební nebo stavebně inženýrské 
práce v místě koncového uživatele, které zahrnují 
strukturální změny celé fyzické infrastruktury uvnitř budovy 
nebo její značné části a vyžadující povolení 
Odůvodnění:  
Jedná se o úpravu, která změkčuje dopady při určování 
změn budovy. Strukturální změnou fyzické infrastruktury je 
možné chápat i jiné strukturální úpravy budovy, které 
nejsou vhodné pro účely zákona. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Vypuštěno, pojem použit pouze na jednom místě, 
definováno přímo v dotčeném ustanovení. 

SPČR 6. Připomínka k § 2 odst. 2 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme upřesnit znění a vymezit, zda se ustanovení 
týká všech kabelů a vláken. 
Odůvodnění: 
Ze stávajícího znění není zřejmé, zda se ustanovení týká 
všech kabelů a vláken. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Dle předkladatele dostatečně jasné, týká se všech kabelů, 
bude dovysvětleno v důvodové zprávě. 

SPČR 7. Připomínka k § 3 odst. 1) 
Návrh na změnu:  
Jednotným informačním místem je Ministerstvo vnitra 
Český telekomunikační úřad. 
Odůvodnění:  
Jedná se o usnadnění výstavby sítě elektronických 
komunikací. Kompetenčně i zázemím je tomuto příslušný 
ČTÚ a Směrnice neukládá nutnost zřizovat novou instituci, 
organizaci či přesouvat kompetence mimo rezort 
Ministerstva průmyslu a obchodu, které má celou agendu 
na starosti. Zřizování dalších institucí mimo stávající 
systém regulace elektronických komunikací proces 
výstavby nejen neusnadní, ale naopak zatíží další 
administrativou. Ve svém důsledku jde o opuštění principu 

Neakceptováno. 
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím. 
Rozpor 
 
Edit: Akceptováno, v důsledku toho nový rozpor s MV. 
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nezávislého regulátora, zejména pokud by Ministerstvu 
vnitra byla svěřena funkce orgánu řešícího regulaci a spory 
stran přístupu k infrastruktuře (dle § 4 Návrhu). Pokud bude 
předkladatel trvat na tom, aby Ministerstvo vnitra bylo 
Jednotným informačním místem, musí zcela jasně 
odůvodnit ekonomii nebo jiné výhody, které jej vedly ke 
zvolení tohoto řešení. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

SPČR 8. Připomínka k § 4 odst. 2) 
Návrh na změnu:  
Na základě písemné žádosti a na jeho náklady 
oprávněného má povinný povinnost vyhovět přiměřeným 
žádostem o přístup ke své fyzické infrastruktuře pro účely 
budování prvků vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací, a to za spravedlivých a transparentních 
podmínek, včetně ceny. V této žádosti oprávněného 
specifikuje prvky a podmínky projektu, pro nějž požaduje 
přístup, včetně konkrétního časového rámce. Konkrétní 
náležitosti žádosti stanoví prováděcí právní předpis. Pokud 
je pro přístup k fyzické infrastruktuře nutný souhlas 
vlastníka nemovité věci, na níž se fyzická infrastruktura 
nachází, popř. povolení, je žadatel povinen zajistit si toto 
na vlastní náklady. 
Odůvodnění:  
Poskytování informací, které vyžaduje aktivní kapacitu 
povinného subjektu, je nezbytné provádět na žádost 
oprávněného a za příslušné kompenzace nákladů 
povinného subjektu. Rovněž je potřeba specifikovat 
dispozice nemovité věci, ke které se žádost vztahuje. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Částečně akceptováno, přepracováno. 

SPČR 9. Připomínka k § 4 odst. 4) 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit text návrhu zákona § 4 odst. 4 
následovně: „(4) Povinný  
o důvodech odmítnutí žadatele písemně informuje 
prostřednictvím JIM, a to do dvou měsíců ode dne přijetí 
úplné žádosti o přístup.“ 

Neakceptováno. 
Je zde právo operátora obrátit se na jednotné informační 
místo, navrhovaná úprava by byla zatěžující jak pro operátora, 
tak pro JIM. 
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Odůvodnění: 
Požadujeme, aby komunikace s žadateli probíhala pokud 
možno přes regulační orgán tak, aby administrativní zátěž 
nebyla směřována na provozovatele sítí.  
Jedná se o zásadní připomínku. 

SPČR 10. Připomínka k § 5 odst. 1) 
Návrh na změnu:  
(1) Povinný vlastník fyzické infrastruktury 
poskytne Jednotnému informačnímu místu, soubor 
minimálních informací o fyzické infrastruktuře, který 
obsahuje 
a) typ infrastruktury, 
b) georeferenční údaje, 
c) základní technické parametry, 
d) kapacitní vytížení, 
a) umístění a trasování, 
b) druh a současné využití infrastruktury, 
c) kontaktní místo, 
e) d) identifikaci vlastníka a provozovatele sítě a kontaktní 
údaje, 
f)  e) informaci o tom, zda byla fyzická infrastruktura 
financovaná z veřejných zdrojů, a to i byť jen zčásti 
a to do 2 6 měsíců od vzniku práva užívat tuto fyzickou 
infrastrukturu. 
Odůvodnění:  
Při poskytování informací požadujeme převzít požadavky 
ze Směrnice čl. 4, odst. 1, a lhůtu stanovit přiměřenou 
reálným možnostem povinných subjektů, tedy nejméně 6 
měsíců od vzniku práva užívat tuto infrastrukturu, což je 
nejpřesněji ukotvený termín procesu. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Částečně akceptováno.  
Text upraven ve smyslu připomínky, lhůta zachována dle 
směrnice. 

SPČR 11. Připomínka k § 5 odst. 1) 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit text návrhu zákona § 5 odst. 1 
následovně: „(1) Povinný poskytne Jednotnému 
informačnímu místu, soubor minimálních informací o 
fyzické infrastruktuře, který obsahuje  

Připomínka ke stejnému ustanovení, návrh na změnu se 
zčásti liší. 
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a) typ infrastruktury, 
b) georeferenční údaje, 
c) základní technické parametry,  
d) kapacitní vytížení,  
e) identifikaci vlastníka a provozovatele sítě a kontaktní 
údaje, 
f) informaci o tom, zda byla fyzická infrastruktura 
financovaná z veřejných zdrojů, a to i byť jen zčásti 
a to do 2 měsíců od vzniku této fyzické infrastruktury.“ 
Odůvodnění: 
Toto může být podle okolností považováno za důvěrné 
informace. Požadujeme z textu odstranit. Navíc 
požadované údaje uvedené pod písmeny c) a d) jsou 
zcela nejednoznačné  
a je možný jejich různý výklad. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

SPČR 12. Připomínka k § 5 odst. 2) 
Návrh na změnu:  
V případě změn informací uvedených v odstavci 1 povinný 
poskytne způsobem uvedeným v odstavci 1 do 1 6 měsíců 
od vzniku této změny. 
Odůvodnění:  
Při poskytování informací požadujeme lhůtu stanovit 
přiměřenou reálným možnostem povinných subjektů, tedy 
nejméně 6 měsíců od změny vzniku práva užívat tuto 
infrastrukturu, což je nejpřesněji ukotvený termín procesu. 
Doba pro zápis změny by měla být často stejná jako u 
zápisu, protože nejčastější změna údajů bude vyvolávána 
přeložením sítě, tudíž bude stejně administrativně náročná 
jako samotný zápis. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Částečně akceptováno, lhůta stanovena dle směrnice. 

SPČR 13. Připomínka k § 5 odst. 4) 
Návrh na změnu:  
Každý povinný orgán, jenž je v důsledku výkonu své 
působnosti původcem či příjemcem částí minimálních 
informací uvedených v § 5 odst. 1 týkajících se fyzické 
infrastruktury v elektronické podobě, zpřístupní tyto 

Akceptováno, nově použit pojem držitel. 
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informace Jednotnému informačnímu místu a to do dvou 
měsíců ode dne jejich přijetí či od účinnosti tohoto zákona. 
Je-li třeba ověřit spolehlivost poskytnutých informací, 
prodlužuje se lhůta dle věty druhé o jeden měsíc. 
Dále navrhujeme ustanovení doplnit o text:  
Provozovatel sítě není povinen poskytovat informace podle 
odstavce 1, je-li to nezbytné v zájmu integrity  
a bezpečnosti sítí, národní bezpečnosti, veřejného zdraví 
nebo bezpečnosti, důvěrnosti, obchodního tajemství a 
technické nedostupnosti, nevhodnosti nebo v souladu 
s jinými právním předpisy1).  
1) zákon č. 181/2014 Sb., o kritické infrastruktuře 
Odůvodnění:  
Je nezbytné odstranit zbytečnou byrokracii a administrativu 
– v případě, že povinný subjekt již informace poskytl např. 
stavebnímu úřadu, tento by měl data v duchu efektivnosti 
státní správy a cílů eGovernmentu sdílet s Jednotným 
informačním místem. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

SPČR 14. Připomínka k § 6 odst. 3) 
Návrh na změnu: 
Generálně – není žádoucí, aby JIM bylo arbitrem, který 
posuzuje úroveň důvěrnosti informací. 
 

Akceptováno. 

SPČR 15. Připomínka k § 6 odst. 4)  
Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit text návrhu zákona § 6 odst. 4 
následovně: „(4) Není-li soubor minimálních informací 
podle § 5 odstavce 1 k dispozici prostřednictvím 
Jednotného informačního místa, jsou povinní povinni tyto 
informace poskytnout oprávněnému na základě jeho 
písemné žádosti. V této žádosti je oprávněný  povinnen 
vymezit konkrétní oblast, v níž plánuje budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Přístup 
k informacím poskytne povinný do 30 pracovních dnů od 
data obdržení písemné žádosti za nediskriminačních 

Akceptováno, lhůta stanovena dle směrnice. 
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a transparentních podmínek, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 3.“ 
Odůvodnění: 
Délka lhůty musí být přiměřená požadavku. Termín může 
být s ohledem na kombinaci svátků nepřiměřeně 
zkracován. 
 Jedná se o zásadní připomínku.  

SPČR 16. Připomínka k § 6 odst. 5) 
Návrh na změnu:  
Povinný není povinen poskytnout oprávněnému soubor 
minimálních informací podle § 5 odstavce 1, pokud byl 
zpřístupněn prostřednictvím Jednotného informačního 
místa nebo byl poskytnut povinnému orgánu nebo pokud 
povinný zveřejnil způsobem umožňujícím vzdálený 
přístup. 
Odůvodnění:  
Je nezbytné odstranit zbytečnou byrokracii a administrativu 
– v případě, že povinný subjekt již informace zveřejnil 
v potřebném formátu způsobem umožňujícím vzdálený 
přístup, měl by mít možnost duchu efektivnosti 
administrativy na tento způsob zveřejnění odkázat a žádost 
odmítnout. 

Akceptováno. 

SPČR 17. Připomínka k § 6 odst. 6) 
Návrh na změnu:  
Průzkum na místě týkající se specifikovaných prvků fyzické 
infrastruktury se povolí tak, aby se mohl uskutečnit do 
jednoho měsíce od data obdržení písemné žádosti za 
nediskriminačních a transparentních podmínek, včetně 
úhrady vzniklých nákladů, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 3. 
Odůvodnění:  
Zpřesnění a zefektivnění procesu realizace průzkumu na 
místě jak pro oprávněného – časově, tak povinného – 
nákladově. 

Akceptováno. 

SPČR 18. Připomínka k § 6 odst. 6)  
Návrh na změnu: 

Neakceptováno. 
Způsob úhrady nákladů je soukromoprávní záležitostí 
dotčených stran. 
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Navrhujeme upravit text návrhu zákona § 6 odst. 6 
následovně: „(6) Na základě písemné žádosti oprávněného 
jsou povinní povinni vyhovět žádostem o průzkum na místě 
týkající se konkrétních prvků jejich fyzické infrastruktury. V 
této žádosti je oprávněný povinen specifikovat prvky 
fyzické infrastruktury dotčené v souvislosti s budováním 
prvků vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 
Průzkum na místě týkající se specifikovaných prvků fyzické 
infrastruktury se povolí do jednoho měsíce od data 
obdržení písemné žádosti za nediskriminačních a 
transparentních podmínek a po uhrazení oprávněných 
nákladů povinného spojených se zajištěním průzkumu 
na straně povinného, aniž jsou dotčena příslušná 
omezení podle odstavce 3.“. 
Odůvodnění: 
S průzkumem na místě budou zcela jistě spojené náklady 
na straně povinného, které nemůže nést, protože mu je 
nikdo neuhradí (například v případě regulovaných 
energetických odvětví to zcela jistě nebudou uznatelné 
oprávněné náklady zohledněné Energetickým regulačním 
úřadem v regulaci ceny služeb daného energetického 
odvětví). Proto je zcela nezbytné, aby náklady povinnému 
uhradil ten kdo je svojí činností a požadavkem vyvolal, tedy 
oprávněný. 
Jedná se o zásadní připomínku.  

SPČR 19. Připomínka k § 6 odst. 8)  
Návrh na změnu: 
Nutno upřesnit formulaci „přijmout vhodná opatření“. 
Odůvodnění: 
Doporučujeme upřesnit, co je myšleno vhodným 
opatřením. 
Jedná se o zásadní připomínku.  

Akceptováno. 

SPČR 20. Připomínka k § 7 
Návrh na změnu: 
Jedná se o ustanovení velmi potřebné, ale bez úprav SZ 
prakticky nerealizovatelné – žádáme o jeho kompletní 
revizi ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. 

Akceptováno. 
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Jedná se o zásadní připomínku.   

SPČR 21. Připomínka k § 7 odst. 2) 
Návrh na změnu: 
Navrhujeme upravit text návrhu zákona § 7 odst. 2 
následovně: „Povinný může koordinaci stavebních prací 
odmítnout, pokud nejsou splněny podmínky dle odstavce 
1. O tomto odmítnutí nejpozději do 30 pracovních dnů 
od obdržení žádosti o koordinaci stavebních prací 
informuje žadatele příslušný regulační orgán, přičemž 
provozovatel sítě požádá o souhlas s odmítnutím 
koordinace stavebních prací.“ 
Odůvodnění: 
Navrhujeme úpravu z důvodu toho, že chceme zamezit, 
aby agendu vyřizování stížností administroval provozovatel 
sítě. Pokud existuje taxativně vymezený okruh důvodů  
pro odmítnutí informací/přístupu k infrastruktuře, může 
značnou část stížností vyřídit „příslušný regulační orgán“ a 
od provozovatele sítě si vyžádat pouze zdůvodnění. 
Jedná se o zásadní připomínku.  

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 

SPČR 22. Připomínka k § 8 
Návrh na změnu: 
Jedná se o ustanovení bez úprav SZ prakticky 
nerealizovatelné – žádáme o jeho kompletní revizi ve 
spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Kromě všech 
dalších připomínek - informace o realizovaných stavebních 
rozhodnutích by měly poskytovat stavební úřady na 
Jednotné informační místo. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Akceptováno. 

SPČR 23. Připomínka k § 8 odst. 1) 
Návrh na změnu: 
Povinný je povinen poskytnout Jednotnému informačnímu 
místu minimální informace o plánovaných stavebních 
pracích týkajících se jeho fyzické infrastruktury, pro něž se 
první žádost o udělení povolení plánuje v následujících 
šesti měsících. Tyto informace je povinný povinen 
poskytnout i oprávněnému na základě jeho písemné 
žádosti, nejsou-li zpřístupněny prostřednictvím Jednotného 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 133 (celkem 155) 

informačního místa. Povinný neodpovídá za případné 
škody způsobené pozdější změnou těchto informací 
vyvolané povolením či stavebními pracemi. 
Odůvodnění:  
Je potřeba předejít odpovědnosti povinného a následným 
sporům vyplývajícím z nepředvídatelných a 
neovlivnitelných změn v plánovaných stavebních pracích. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

SPČR 24. Připomínka k § 8 odst. 4)  
Návrh na změnu: 
Navrhujeme slova „dvou týdnů“ nahradit slovy „30 
pracovních dnů“.  
Odůvodnění: 
Prodloužení lhůty pro dostatečný pracovní prostor 
administrování žádosti. 
Jedná se o zásadní připomínku.  

Neakceptováno, lhůta stanovena dle směrnice. 

SPČR 25. Připomínka k § 8 odst. 5)  
Návrh na změnu: 
Navrhujeme text ustanovení § 8 odst. 5 upravit následovně: 
“Provozovatel sítě není povinen poskytovat informace 
podle odstavce 1, je-li to nutné v zájmu integrity a 
bezpečnosti sítí, národní bezpečnosti, veřejného zdraví 
nebo bezpečnosti, důvěrnosti, obchodního tajemství a 
technické nedostupnosti, nevhodnosti nebo v souladu 
s jinými právním předpisy1).” 
1) zákon č. 181/2014 Sb., o kritické infrastruktuře 
Odůvodnění: 
Návrh zákona si vyžaduje zpřesnění a měl by reflektovat již 
existující texty souvisejících právních předpisů. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Částečně akceptováno. 
Text upraven dle předchozích připomínek. Doplněna 
povinnost odmítnutí řádně odůvodnit. 

SPČR 26. Připomínka k § 10 odst. 5) 
Návrh na změnu: 
Pokud infrastruktura uvnitř budovy, připravená pro 
vysokorychlostní připojení, neexistuje, má oprávněný 
právo ukončit svou síť v prostorách koncového uživatele, 
pokud s tím tento koncový uživatel souhlasí a pokud se tak 

Akceptováno. 
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při tom je nutné minimalizovat minimalizuje dopad na 
výkon vlastnického práva třetích stran. 
Odůvodnění:  
Legislativně-technická úprava. 

SPČR 27. Připomínka k § 11 
Návrh na změnu: 
Je nezbytné doplnit do stavebního zákona – podmínka 
kolaudace. 

Ustanovení vypuštěno na základě připomínky MMR. Bude 
řešeno v rámci stavebních předpisů. 
 

SPČR 28. Připomínka k § 12 
Návrh na změnu: 
Generálně: Požadujeme umístění JIM na ČTÚ, lhůty pak 
stanovit podle správního řádu. 
Komentář: O jaký se jedná správní poplatek? Je nutné 
doplnit zákon o správních poplatcích. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Částečně akceptováno.  
Ustanovení přepracováno, správní poplatky doplněny. 
Působnost JIM viz předchozí připomínky. 
Rozpor. 
 
Edit: Akceptováno, v důsledku toho nový rozpor s MV. 

SPČR 29. Připomínka k § 13 
Návrh na změnu: 
Generálně: Dikce § 13 posuzuje různou závažnost deliktů 
jednotným postihem až 2 miliony Kč. Takovou výši a takový 
způsob považujeme za neadekvátní. Požadujeme 
diferenciovat závažnost deliktů, stanovit odpovídající výše 
pokut, přičemž horní hranice bude max. 500 000 Kč. 
Odůvodnění: 
Sankce by měla být kategorizována dle závažnosti 
porušení. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Správní delikty přepracovány. 

SPČR 30. Připomínka k § 14 odst. 3) 
Návrh na změnu: 
Generálně: Žádáme zkrácení lhůt prekluze – na 1 rok a 3 
roky, oproti stávajícím 3 a 10 letům. Takové lhůty jsou 
výjimečně a nestandardně dlouhé a zbytečné a zatěžující. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

Vypuštěno. 

SPČR 31. Připomínka k § 15 
Návrh na změnu: 
Žádáme o zakotvení výjimek podle odstavce 1 a 2 
z povinností podle Návrhu do samotného znění Návrhu 
zákona. Odkaz na budoucí vtělení výjimek do prováděcích 

Vypuštěno. 
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předpisů, navíc v gesci Ministerstva vnitra, vytváří značnou 
právní nejistotu.  
Jedná se o zásadní připomínku.   

SPČR 32. Připomínka k § 16  
Návrh na změnu: 
Navrhujeme do návrhu zákona § 16 doplnit nový odstavec, 
který zní „Není-li stanoveno jinak, oprávněný je povinen 
povinnému uhradit oprávněné náklady spojené s vyřízením 
jeho žádosti“. 
Odůvodnění: 
S vyřizováním žádostí oprávněných budou zcela jistě 
spojené náklady na straně povinného, které nemůže nést, 
protože mu je nikdo neuhradí (například v případě 
regulovaných energetických odvětví to zcela jistě nebudou 
uznatelné oprávněné náklady zohledněné Energetickým 
regulačním úřadem v regulaci ceny služeb daného 
energetického odvětví). Proto je zcela nezbytné, aby 
náklady povinnému uhradil ten kdo je svojí činností a 
požadavkem vyvolal, tedy oprávněný. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Řešeno v rámci jednotlivých ustanovení. 

SPČR 33. Připomínka k § 18 odst. 3) 
Návrh na změnu: 
Povinný je povinen splnit povinnost uvedenou v § 5 odst. 1 
do 28. února 2017 36 měsíců od data účinnosti vyhlášky 
k provedení § 5 odst. 3). Tím není dotčeno ustanovení § 
6 odst. 4 zákona. 
Odůvodnění:  
Stanovovat konkrétní data účinnosti a termíny plnění 
povinnosti bez vazby na zajištění predikovatelných 
podmínek legislativního a regulačního rámce je 
neakceptovatelné. Žádáme o dostatečnou dobu nastavit 
naše procesy a systémy s ohledem na obsah prováděcích 
předpisů a náležitostí z nich vyplývajících. 
Jedná se o zásadní připomínku. 

Částečně akceptováno. 
Přepracováno, navrhovaná úprava je v rozporu s LPV. 

SPČR 34. Připomínka k ČÁSTI TŘETÍ 
Návrh na změnu: 

Akceptováno. 
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Odstranit bod 3 – část, která se váže k přenositelnosti 
čísel. 
Odůvodnění:  
V první řadě je třeba konstatovat, že navrhovaný bod 
naprosto nesouvisí s transpozicí Směrnice a obsahem 
Návrhu. Navíc jde obsahově o ustanovení velmi sporné a 
jeho odstranění z Návrhu bylo již celým sektorem 
opakovaně a naléhavě požadováno. Celá problematika 
nebyla projednána na expertní úrovni a není zřejmé, kdo je 
původcem a navrhovatelem uvedené změny.  
Obsahově lze konstatovat, že ustanovení je legislativně 
naformulováno tak chybně, že jeho výklad povede ke 
zhoršení postavení spotřebitelů a půjde o retroaktivní 
zásah do práv poskytovatelů služeb. Základní výhrady 
k uvedenému ustanovení jsou následující: 
Při jazykovém výkladu je možné interpretačně dovodit 
plošné vyloučení zákonem předvídaného finančního 
vyrovnání mezi poskytovatelem a účastníkem dle §63 odst. 
1 písm. p) zákona č. 127/2005Sb., o elektronických 
komunikacích v případě, kdy účastník bude požadovat 
přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb. 
Navrhované znění totiž vylučuje z aplikace „i jiné ujednání 
týkající se doby trvání smlouvy“. Pokud by však byla 
aplikace smluvního ujednání o době trvání smlouvy jako 
taková vyloučena, nebudou moci poskytovatelé služeb 
v okamžiku přenesení telefonního čísla aplikovat 
ustanovení smlouvy o úhradě, se kterou zákon v §63 odst. 
1 písm. p) zákona č. 127/2005Sb., o elektronických 
komunikacích počítá a úhradu by nebylo možné dle 
jmenovaného ustanovení vůbec stanovit. Taková úprava 
by znamenala výrazný zásah do smluvní volnosti 
poskytovatelů a účastníků, jednalo by se nepochybně i o 
zjevné popření zákonného ustanovení týkajícího se úhrady 
při předčasném ukončení smlouvy a v neposlední řadě by 
navrhovaná úprava znamenala i neústavní retroaktivní 
zásah do vlastnických práv poskytovatelů služeb.   
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Navrhovaná úprava by tak zcela popřela systém 
účastnických smluv uzavíraných na dobu určitou, kterou 
účastníci (spotřebitelé) uzavírají s ohledem na 
poskytované výhody v podobě sníženého měsíčního 
paušálu za služby nebo možnosti získání koncového 
zařízení za zvýhodněných podmínek. Pokud by byl výše 
uvedený výklad aplikován, účastníci (spotřebitelé) o takové 
nabídky od poskytovatelů přijdou. Z tohoto pohledu je 
návrh proti zájmům účastníků (spotřebitelů). 
Navrhovaná úprava rovněž obsahuje text, který vylučuje 
aplikaci pouze „smluvních ujednání stanovujících 
výpovědní dobu“. Interpretačně by se z tohoto 
navrhovaného ustanovení dalo dovodit, že výpovědní doba 
buď není žádná, což by prakticky znamenalo, že smlouva 
končí dnem dojití výpovědi, či by se dalo dovodit, že 
výpovědní doba není stanovena vůbec, a v takovém 
případě by se mohla použít obecná výpovědní doba 
stanovená občanským zákoníkem (pro smlouvy sjednané 
na dobu neurčitou). V případě, že by nebyla stanovena 
žádná výpovědní doba a smlouva by končila dnem dojití 
výpovědi, mohlo by docházet k až čtyřdennímu přerušení 
poskytování služeb (4 pracovní dny) na telefonním čísle 
účastníka, jelikož tato doba je pro přenesení telefonního 
čísla stanovena opatřením obecné povahy. Takový postup 
by byl v rozporu s oprávněnými požadavky účastníků a byl 
by legislativně stanoven v jejich neprospěch. Byla-li by 
aplikována obecná výpovědní doba dle občanského 
zákoníku, minul by se legislativní záměr účinkem. 
Máme tedy za to, že v této podobě by vlomení se 
nesystémovým přílepkem do zákona o elektronických 
komunikacích znamenalo: 

 zcela zásadní ovlivnění již tak nad rámec ostatních 
odvětví regulovaného smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem služeb elektronických komunikací a 
účastníkem; 

 ukončení smluvního vztahu dle zákona o 
elektronických komunikacích a jeho řešení dle 
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obecných právních norem (variantně by nastoupila 
subsidiární aplikace nového občanského zákoníku či 
instrument dohody ukončení smluvního vztahu 
k pozdějšímu určitému datu, či jiné řešení vždy však 
problematické i ve vztahu k zákazníkům); 

 zatížení zákazníků v procesu portace čísla velmi 
napjatými termíny; 

 hrozby nárůstu sporů a další zatížení ČTÚ. 

SPČR 35. Připomínka k ČÁSTI OSMÉ 
Návrh na změnu: 
Část OSMÁ se vypouští, další se přečíslují. 
Odůvodnění:  
Jedná se o usnadnění výstavby sítě elektronických 
komunikací. Kompetenčně i zázemím je tomuto příslušný 
ČTÚ a Směrnice neukládá nutnost zřizovat novou instituci, 
organizaci či přesouvat kompetence mimo rezort 
Ministerstva průmyslu a obchodu, které má celou agendu 
na starosti. Zřizování dalších institucí mimo stávající 
systém regulace elektronických komunikací proces 
výstavby nejen neusnadní, ale naopak zatíží další 
administrativou. Ve svém důsledku jde o opuštění principu 
nezávislého regulátora, zejména pokud by Ministerstvu 
vnitra byla svěřena funkce orgánu řešícího regulaci a spory 
stran přístupu k infrastruktuře (dle § 4 Návrhu).  
Jedná se o zásadní připomínku.   

Akceptováno. 

SPČR 36. Připomínka k ZMĚNY SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ  
Návrh na změnu: 
Vložení nové ČÁSTI DESÁTÉ (v případě vypuštění části 
OSMÉ; případně vložení nové části JEDENÁCTÉ a 
stávající ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost - se označí jako 
ČÁST DVANÁCT) upravující zákon č. 416/2009 Sb., o 
urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury, který by se měnil následovně: 
V názvu zákona se za slovo „infrastruktury“ doplňují slova 
„a infrastruktury elektronických komunikací“. 
V § 1 odst. 1 se na konci věty doplňuje text „a infrastruktury 
elektronických komunikací“.  

Akceptováno. 
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V § 1 se doplňuje odst. 5, který zní: „(5) Infrastrukturou 
elektronických komunikací se pro účely tohoto zákona 
rozumí komunikační vedení veřejné komunikační sítě.“.   
V § 3 odst. 1 se za slovo „infrastruktury“ doplňují slova „a 
infrastruktury elektronických komunikací“. 
V § 3a za slovo „dopravní“ doplnit slova „a infrastruktury 
elektronických komunikací“ a na konci odstavce vložit větu, 
která zní: „U infrastruktury elektronických komunikací se 
ustanovení § 3b nepoužije“. 
V § 3c větě první za slovo „dopravní“ doplnit slova „a 
infrastruktury elektronických komunikací“.  
Odůvodnění: 
Cílem všech navržených úprav je rozšířit věcnou 
působnost zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů, o infrastrukturu elektronických 
komunikací, které by měly za následek především změnu 
lhůt v rámci správních řízení v oblasti výstavby sítí 
elektronických komunikací, tak aby se sjednotila právní 
úprava pro obdobné liniové stavby. 
Jedná se o zásadní připomínku.   

MŽP Zásadní připomínka: 
 
7. Vzhledem k obsahu Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na 
budování vysokorychlostních sítí elektronických 
komunikací se domníváme, že požadavek 
předkladatele na zřízení zcela nového odboru čítajícího 
60 úředních míst je neodůvodněný a neodpovídá 
finančním možnostem státního rozpočtu. 
 
Požadujeme, aby Ministerstvo vnitra předložilo 
minimalistickou variantu transpozice Směrnice, která 
nepřinese dodatečné náklady pro státní rozpočet.  
 
Poukazujeme přitom na skutečnost, že výkon funkcí 
jednotného informačního místa uvedených v článcích 

Neakceptováno. 
Působnost MV jako JIM stanovena politickým rozhodnutím, 
jeho zajištění věcí MV. 
Rozpor. 
 
Edit: Částečně akceptováno, v důsledku toho nový rozpor 
s MV. 
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4, 6 a 7 Směrnice nemusí být svěřen Ministerstvu vnitra 
ani jinému orgánu státní správy. Vyjmenované činnosti 
může vykonávat např. zájmové sdružení provozovatelů 
telekomunikačních sítí. Ministerstvo vnitra též nemusí 
zajišťovat výkon orgánu pro řešení sporů, když pro tuto 
roli by bylo možné využít existující struktury Českého 
telekomunikačního úřadu. 

 

MŽP Doporučující připomínky: 
 
5. § 2, § 7: 

 
V ust. § 2 odst. 1 písm. c) a j) doporučujeme zvážit 
správnost použití tečky na konci textu. Důvodem je, že 
zatímco ve všech ostatních pododstavců ust. odst. 1 tj. 
v písm. a), b) d) až i), k) až m) se objevuje na konci 
textu čárka, tak zde je použita tečka, navíc bez toho, 
aby následující pododstavec začínal velkým 
písmenem. Proto doporučujeme zvážit sjednocení 
použití interpunkčních znamének na konci textu 
jednotlivých pododstavců odst. 1, přičemž 
doporučujeme použití čárky, pochopitelně vyjma 
závěrečného písm. n), kterým daný odstavec končí. 
 
Obdobnou připomínku máme také k ust. § 7 odst. 1, 
kde se na konci písm. a) až c) objevují středník, čárka 
a tečka. 

Akceptováno. 

MŽP 6. § 8: 
 
Doporučujeme změnu nadpisu § 8, neboť se 
domníváme, že slovní spojení „o stavebních pracech“ 
není správné a mělo by být nahrazeno slovním 
spojením „o stavebních pracích“. 

Akceptováno. 

MŽP 7. § 8: 
 
V odst. 4 doporučujeme zvážit nutnost použití slovního 
spojení „ve vazbě“, které v rámci právního řádu evokuje 

Akceptováno, ustanovení přepracováno. 
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primárně situace spojené s trestním právem. Proto 
doporučujeme zvážit použití slovního spojení „v 
návaznosti“ či jiného podobného spojení. 

MŽP 8. § 16: 
 
Doporučujeme doplnit poznámku pod čarou do ust. § 
16, kde se odkazuje na použití správního řádu. Ačkoliv 
tento postup není přímo vyžadován čl 45 Legislativních 
pravidel vlády, neboť je uveden pouze jako možnost, 
tak se domníváme, že pro přehlednost a lepší orientaci 
v právních předpisech by mělo být doplnění této 
poznámky pod čarou zváženo. 

Ustanovení vypuštěno. 

MŽP 9. Část třetí, bod 1., 8.: 
 
Doporučujeme zvážit použití označení pododstavců 
jako bb) a cc), neboť to je v přímém rozporu s čl. 26 
odst. 4 druhou větou Legislativních pravidel vlády, které 
stanoví, že se nemají použít zdvojená písmena, ale 
další pododstavce zařazené do nového odstavce. 

Neakceptováno.  
Nutná revize celého zákona, lze řešit v rámci další novely. 

MZE 1. Obecně: Vodovody a kanalizace pro veřejnou 
potřebu jsou považovány za kritickou infrastrukturu. 
Jejich narušení by mělo závažný dopad na 
zabezpečení základních životních potřeb 
obyvatelstva (zásobování pitnou vodou a odvádění 
odpadních vod) resp. na zdraví osob a na životní 
prostředí. Je proto důležité, aby byla tato 
infrastruktura řádně zabezpečena. Je tedy krajně 
nežádoucí, aby o objektech této infrastruktury byly 
veřejně dostupné informace a aby byl do objektů 
této vodohospodářské infrastruktury umožněn 
vstup neoprávněných osob. Z tohoto důvodu 
požadujeme, aby se na vodovody a kanalizace 
tento zákon výslovně nevztahoval.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno.  
V rozporu se směrnicí. Rozvody pitné vody jsou výslovně 
vyňaty, dále zákon obsahuje možnosti výjimek z důvodu 
bezpečnost, ochrany veřejného zdraví ad. 

MZE 2. K § 3: Doporučujeme zvážit zavedený pojem 
„Jednotné informační místo“. Tímto „Jednotným 
informačním místem“ je Ministerstvo vnitra, ale v 

Neakceptováno. 
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rozporu s logickým významem tohoto ustanovení 
se nejedná o místo, které zejména poskytuje 
informace, ale ve skutečnosti o správní orgán pro 
účely tohoto zákona, který kromě sběru a evidence 
informací, vede Registr pasivní infrastruktury a 
rozhoduje spory a dále rozhoduje ve věci správních 
deliktů. 

MZE 3. K § 10: V odstavci 1 je použit pojem „oprávněný“, 
v odstavci 2 je však použit pojem „podnikatel“. Není 
zřejmé, zda se jedná o záměrné odlišení, nebo zda 
„podnikatel“ není pouze podmnožinou pojmu 
„oprávněný“. 

Ustanovení přepracováno. 

MZE 4. K § 12 odst. 5: Není nijak odůvodněno, proč na 
řízení o rozhodování sporů nejsou využity lhůty 
podle správního řádu.  

Vysvětleno v důvodové zprávě. 

MZE 5. K § 13: V obecně rovině je třeba ke správním 
deliktům uvést, že návrh nijak nerozlišuje závažnost 
jednotlivých porušení a stanovuje jednotnou sazbu 
za všechny správní delikty. S ohledem na zásadu 
proporcionality nepovažujeme takový postup za 
žádoucí a doporučujeme návrh přepracovat. 

Správní delikty přepracovány. 

MZE 6. K § 13: Je otázkou, zda právní jednání uvedená 
v odst. 1 písm. a) a b) je vůbec možné považovat 
v kontextu § 12 za správní delikty. Pokud totiž 
nedojde v rozporu s tímto zákonem ke zpřístupnění 
fyzické infrastruktury, pak má Jednotné informační 
místo pravomoc toto zpřístupnění nařídit. Ukládání 
pokut se pak jeví jako nadbytečné a dalo by se 
považovat za dvojí trestání. I z hlediska procesní 
ekonomie je tato dvoukolejnost nevhodná, neboť by 
o jednom porušení tohoto zákona musela být 
nejspíše vedena dvě řízení.  

Správní delikty přepracovány. 

MZE 7. K § 13: Upozorňujeme, že v zákoně není 
stanovena sazba za správní delikt podle § 13 odst. 
2. 

 

Správní delikty přepracovány. 
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MZE 8. K části čtvrté až šesté: Z návrhu není zřejmé, 
z jakého důvodu jsou navrhovány novely zákona o 
obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě 
Praze. Tyto změny je třeba náležitě odůvodnit nebo 
z návrhu zákona vypustit. 

Vypuštěno. 

MZE 9. K částem třetí až jedenácté: Doporučujeme 
v souladu s čl. 28 Legislativních pravidel vlády 
uvést pod nadpisy příslušných částí  paragraf 
s číselným označením, které bude navazovat na 
předchozí paragraf. 
 

Akceptováno. 

MZE 10. K důvodové zprávě – Vyhodnocení nákladů a 
přínosů: V části 2.1. písm. a) na str. 24 je uvedeno, 
že v souvislosti se zřízením „Jednotného 
informačního místa“ bude nutné upravit mj. i 
rozpočtovou kapitolu Ministerstva zemědělství. 
Důvod tohoto navýšení, ani konkrétní vyčíslení 
však již důvodová zpráva neobsahuje. Požadujeme 
důvodovou zprávu v tomto smyslu doplnit. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vypuštěno. 

MŠMT 1. K § 4 a k § 10: Jak ze Zvláštní části Důvodové 
zprávy vyplývá, problematika obou ustanovení je 
redukována na stavebně technickou oblast. S touto 
redukcí nelze souhlasit, protože obsah obou 
ustanovení se dotýká ochrany soukromého 
vlastnictví zaručené ústavně právními předpisy, a 
práv třetích osob. Požadujeme proto, aby k těmto 
ustanovením bylo přistupováno spíše z tohoto 
pohledu.  
Proto vidíme např. v § 4 odst. 2 dikci „povinnost 
vyhovět přiměřeným žádostem“ jako 
problematickou. „Přiměřená žádost“ je velmi vágní 
pojem, který (jak nelze vyloučit) by mohl být 
příčinou sporů mezi zúčastněnými osobami. Totéž 
platí pro dikci „spravedlivé a transparentní 
podmínky“ v témže odstavci. 

Akceptováno, soudní ochrana není zákonem vyloučena. 
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Jsme toho názoru, že zmíněné dikce, nebudou-li 
blíže specifikovány, způsobí problémy.  
Navíc se domníváme, že spory týkající se této 
problematiky (§ 4 a § 10) by měly vzhledem 
k ochraně soukromého vlastnictví a k právům 
třetích osob rozhodovat soudy, a nikoliv Jednotné 
informační místo. 

MK K § 9 
Navrhujeme za slova „stavebního zákona“ vložit 

slova „a o dalších chráněných veřejných zájmech“. 
Domníváme se, že orgán veřejné správy by v rámci tohoto 
informování měl stavebníkovi poskytnout co nejúplnější 
informaci a upozornit současně na další omezení, která 
jsou s realizací záměru spojena.  

Na základě výše uvedené úpravy tedy bude § 9 nově 
znít: 

„Všechny příslušné informace týkající se podmínek a 
postupů dle stavebního zákona a o dalších chráněných 
veřejných zájmech nezbytné pro účely budování prvků 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací, včetně 
jakýchkoliv informací týkajících se výjimek platných pro tyto 
prvky, zpřístupní Ministerstvo pro místní rozvoj 
prostřednictvím jednotného informačního místa.“. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno, ustanovení přesunuto. 

MK K § 15 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU o 
opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací v článku 
8 požaduje: 

4. 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 

Ustanovení § 15 vypuštěno, důvodová zpráva doplněna. 
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renovace, pro niž byla žádost o stavební povolení 
podána po 31. prosinci 2016. 

5. 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.  

Zároveň však tato směrnice stanovuje, že pro určité 
kategorie budov není zapotřebí povinnosti vyplývající 
směrnice splnit. Jedná se slovy směrnice o zvláštní 
kategorie památek a historické budovy. 

6. 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 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. 

Text zákona a důvodové zprávy se v mnoha 
případech rozchází. Důvodová zpráva  
k § 15 hovoří o stanovení výjimek z povinností uvedených 
v § 6 odst. 1 až 5 návrhu zákona, návrh zákona však k § 
15 odst. 1 a 2 uvádí ustanovení § 5, § 7 a § 8, ale již nikoliv 
§ 6 uvedený v důvodové zprávě. Jak z vlastního textu 
zákona, tak z důvodové zprávy není zřejmé, z jakých 
povinností by Ministerstvo vnitra mělo stanovovat výjimky. 
Charakter věcných výjimek uvedených v důvodové zprávě 
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pak textově neodpovídá obsahu navrhovaného § 15. 
Kritéria pro stanovení výjimek zmiňovaná v důvodové 
zprávě (kde jsou však uvedena odlišně od textu směrnice) 
v textu zákona zcela chybí a je otázkou, zda za takových 
předpokladů lze vůbec v souladu se směrnicí upravit výluky 
předpokládané v této směrnici. Dále upozorňujeme, že 
v důvodové zprávě jsou používány pojmy, které v této 
podobě nezná ani tuzemská právní úprava (např. „ochrana 
městského dědictví“ apod.). 

I z vnitrostátního pohledu proto považujeme za 
problematické, že návrh zákona osvobození od ukládaných 
povinností vůbec nekonkretizuje a nechává jeho vymezení  
na prováděcím předpisu, aniž by Ministerstvu vnitra 
stanovoval jakékoliv mantinely pro vlastní text vyhlášky, 
čímž není zaručena ochrana veřejného zájmu na úseku 
památkové péče. 

Na základě výše uvedené právní úpravy proto 
navrhujeme stanovit v § 15 výjimku pro budovy, které jsou 
předmětem ochrany na úseku památkové péče a za 
odstavec 3 doplnit nový odstavec 4, který bude znít: 

„(4) Tento zákon se dále nevztahuje na významné 
renovace budov, které jsou kulturními památkami, nebo na 
významné renovace budov v památkové rezervaci nebo v 
památkové zóně, s výjimkou fyzické infrastruktury 
povolené na základě závazného stanoviska orgánu 
památkové péče.“. 

Tato připomínka je zásadní. 
 

 
 
Ke zvláštní části důvodové zprávy 
Zvláštní část důvodové zprávy k návrhu zákona nesplňuje 
podle názoru Ministerstva kultury požadavky, které jsou na 
ni kladeny v čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
Předkladatel v některých bodech pouze přejal text 
jednotlivých ustanovení návrhu zákona, aniž by blíže 
vysvětlil či odůvodnil princip konkrétní právní úpravy. 
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ÚOHS K výše uvedenému materiálu uplatňuji z hlediska veřejné 
podpory připomínku, která navazuje na připomínku 
uplatněnou Úřadem dne 14. září 2015 pod č. j. ÚOHS-
L0242/2015/NV-27966/2015/440/LRy k materiálu MPO se 
stejným názvem a č. j. jako je materiál připomínkovaný 
v současné době. 

   Připomínka Úřadu se opět vztahuje k návrhu 
změny zákona o obcích, kdy je navrhováno, že „obec 
nemusí požadovat platby za služebnosti a zábory 
veřejného prostranství v případě, že jde o stavbu ve 
veřejném zájmu“, přičemž původní úprava zněla 
následovně: „obec nemusí požadovat platby za služebnosti 
a zábory veřejného prostranství v případě, že jde o stavbu 
v zájmu obce a jejích obyvatel“. Shodná úprava je použita 
v případě změny zákona o krajích. Ke změně textu 
ustanovení, která byla provedena, je nutné uvést, že tímto 
zcela nedochází k vyřešení otázky veřejné podpory, neboť 
subjekt, který bude osvobozen od plateb za služebnosti a 
zábory veřejného prostranství, přestože půjde o souvislost 
se stavbou ve veřejném zájmu, může být zvýhodněn, 
pokud vykonává ekonomickou činnost a pokud nebude 
výhodu ve formě odpuštění platby kompenzovat obci/kraji 
odpovídajícím protiplněním např. ve formě investice či 
služby.  

    S ohledem na uvedené doporučuji dotčená 
ustanovení přeformulovat, přinejmenším ovšem 
doporučuji, aby bylo v důvodové zprávě vysvětleno, co má 
být tímto ustanovením dosaženo, jak lze odůvodnit 
zamýšlené odpuštění plateb, zejména při zohlednění 
pravidel veřejné podpory. Vzhledem k tomu, že návrh 
zavádí diskreci obce/kraje, která/který platby nemusí 
požadovat, doporučuji, aby obce/kraje v jednotlivém 
případě posuzovaly, zda nedochází ke kolizi s pravidly pro 
veřejnou podporu. Dále by bylo vhodné uvést do důvodové 
zprávy, co je v tomto případě myšleno „stavbou ve 
veřejném zájmu“.   
Tato připomínka je doporučující. 

Vypuštěno. 
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Liberecký kraj 1) k § 11, odst. 1 a 2 – zásadní připomínka 
Návrh: 
Požadujeme toto ustanovení zcela vypustit. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení upravuje technický požadavek na budovy 
resp. stavby. Právním předpisem, který upravuje technické 
požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných 
stavebních úřadů, je vyhláška MMR o technických 
požadavcích na stavby, č. 268/2009 Sb. Tato vyhláška 
upravuje  
v § 34 připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní 
silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických 
komunikací. Z hlediska přehlednosti a dodržení určité 
logiky a systému právního řádu je tedy žádoucí promítnout 
znění ustanovení § 11 návrhu zákona (resp. požadavek 
směrnice) do vyhlášky č. 268/2009 Sb. Příslušná novela 
této vyhlášky je v kompetenci MMR. V návaznosti  
na tuto připomínku je možné doplnit tento úkol do návrhu 
usnesení vlády k návrhu tohoto zákona. 
 

Akceptováno. 

Liberecký kraj Jednoznačně a určitě v odst. 1 a 2 formulovat povinnost 
vůči konkrétnímu adresátu  
(co, kdo a jak), a podrobnosti provázat s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
Odůvodnění: 
Formulace textu „všechny nově postavené budovy, bez 
toho, že by byl pojem „budova“ vymezen  
ve vymezení pojmu v ust. § 2 speciálně (požadujeme 
tento pojem resp. jeho vysvětlení doplnit do § 2) je 
z hlediska jeho aplikace v praxi nejednoznačný, a to i 
z důvodu, kdy tento pojem není pojmem stavebního 
zákona, neboť ten užívá pojmu stavba pro bydlení, kterou 
dále člení na bytový dům a rodinný dům. Pokud jde o 
stanovenou povinnost, pak zde stanovená povinnost nemá 
adresáta, tj. povinného ke splnění zde založené povinnosti.  

Neakceptováno, viz předchozí připomínka. 
Pojem budova definován ve stavebním zákoně. 

Liberecký kraj 2) k § 12 odst. 7 – Rozhodování sporů – zásadní 
připomínka 

Vypuštěno, ustanovení přepracováno. 
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V tomto odstavci je stanoveno, že JIM si může pro své 
rozhodnutí vyžádat závazné stanovisko příslušných 
správních orgánů. Domníváme se, že takto obecně 
stanovená možnost bez provázání s příslušným právním 
předpisem je nedostatečná, kdy je nutné tuto kompetenci 
stanovit též ve zvl. právním předpise, jehož se daná 
problematika týká. 

 
Návrh:  
Kompetenci stanovit ve zvl. právních předpisech, kterých 
se tato problematika týká. 

Liberecký kraj 3) k § 15 – Zmocnění k povolování výjimek – zásadní 
připomínka 

 
Máme pochybnosti o zvolené formě implementace 
požadavků směrnice. Domníváme se, že výjimky by měly 
být obsaženy již v zákoně. Jako příklad uvádíme zákon č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, který je v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu a který v § 7 stanoví 
stavebníkovi povinnosti v souvislosti s požadavky na 
snižování energetické náročnosti budov a současně 
v odstavci 5 tohoto ustanovení uvádí konkrétní příklady 
budov – výjimky, u kterých stanovené požadavky nemusí 
být plněny. 
Navrhované ustanovení v této podobě rozhodně 
nepřispěje k urychlení výstavby sítí elektronických 
komunikací. 
 

Vypuštěno. 

Praha City K § 2 odst. 1 písm. a) 
Navrhujeme toto ustanovení  zpřesnit. 
 
Odůvodnění: 
Do návrhu  zákona byla doplněna definice pojmu „fyzická 
infrastruktura“. Pojem je však definován tak široce, že je 
možné pod něj podřadit téměř vše. Zcela nejasné je, proč 

Definice vychází z dikce směrnice, vysvětleno v důvodové 
zprávě. 
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jsou pod něj zahrnuty jakékoliv budovy a co je myšleno 
vstupy do budov. 

Praha City K  § 2 odst. 1 písm. h) a i) 
Uvedená ustanovení požadujeme  vypustit. 
 
Odůvodnění 
Není důvodné pro účely tohoto zákona  definovat pojmy  
„stavební práce“ a „významná renovace“ (pojmy používané 
laickou veřejností, ale nic neříkající pro změnu stavby 
podle stavebního zákona), když stavební zákon definuje 
pojmy „stavba“ a „změna stavby“ (nástavba, přístavba, 
stavební úpravy). 
Tato připomínka je zásadní  

Částečně akceptováno. 
Pojem významná renovace vypuštěn, pojem stavební práce 
definován pro účely tohoto zákona, využití pojmu ze 
stavebního zákona není v tomto případě vhodný. 

Praha City K  § 2 odst. 1 písm. j) 
Uvedené ustanovení požadujeme vypustit. 
 
Odůvodnění. 
Je zcela nejasné, jaké rozhodnutí by měl vydávat podle 
stavebního zákona provozovatel sítě.  Rovněž je velmi 
nevhodné použití pojmu „rozhodnutí vyžadované 
stavebním zákonem“  ve spojení s  pojmy, které jsou 
stavebním  zákonem nepoužívané, a to „ pro umístění nebo 
provedení stavebních nebo stavebně inženýrských prací“. 
Tato připomínka je zásadní  

Přepracováno na základě připomínky MMR. 

Praha City 1. K § 5 odst. 1 
Navrhujeme definovat pojem „vznik fyzické infrastruktury“. 
 
Odůvodnění. 
Z uvedeného ustanovení není patrno, co je myšleno 
vznikem fyzické infrastruktury. Proto by tento pojem měl být 
definován. Tam, kde bude vydáván kolaudační souhlas, by 
měla být tato povinnost vztažena k účinnosti kolaudačního 
souhlasu. 

Přeformulováno. 

Praha City K § 5 odst. 4 
Navrhujeme toto ustanovení vypustit. 
 
Odůvodnění. 

Přeformulováno na základě dřívějších připomínek, použit 
pojem držitel. 
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S ohledem na definici povinného orgánu v § 2 odst. 1 písm. 
l) je zcela nejasné proč se stanoví povinnost zpřístupnit 
informace povinnému orgánu, neboť ten nemůže být 
původcem těchto informací. 

Praha City K § 10 odst. 5 
Do uvedeného  ustanovení navrhujeme doplnit, že 
souhlasit s ukončením sítě v prostorách koncového 
uživatele by měl především vlastník budovy, nikoliv jen 
koncový uživatel. 
Zcela nejasný je i text „ a pokud  se tak minimalizuje dopad 
na výkon vlastnického práva třetích stran“. 

Akceptováno v tom smyslu, že provozovatel nebo vlastník 
přístupového bodu nebo fyzické infrastruktury uvnitř budovy 
musí zpřístupnit přístupový bod nebo fyzickou infrastrukturu 
uvnitř budovy za účelem budování sítě vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací, na základě žádosti operátora, a to 
za spravedlivých, přiměřených a nediskriminačních podmínek, 
včetně ceny. 

Praha City K § 13 odst. 3 
Navrhujeme slova „se uloží pokuta“ nahradit slovy „může 
správní orgán uložit pokutu“ . Správní orgán by tak dostal 
větší prostor ke správnímu uvážení a zůstala by přitom 
naplněna premisa uvedená v  § 14 odst. 2 návrhu zákona. 
Podle našeho názoru je třeba vycházet z toho, že mohou 
nastat situace, kdy se  povinný dopustí správního deliktu 
(aniž by došlo k vyvinění podle § 14 odst. návrhu zákona), 
avšak bude se jednak o takovou intenzitu porušení zákona, 
že by nebylo důvodné přistupovat k postihu. 

Správní delikty přepracovány. 

Praha City K § 15 
Nejedná se o zmocnění k povolování výjimek.  
Odstavec 1 a 2 svým obsahem patří do § 17 Zmocňovací 
ustanovení. Slova „prováděcím předpisem“ doporučujeme 
z důvodu jednotné terminologie nahradit slovem 
„vyhláškou“. 
Odstavec 3 je třeba  vložit do § 16 Společná ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní  

Vypuštěno. 

Praha City K § 15  odst. 3 
Odstavec 3 doporučujeme nahradit textem, který zní: 
„Tento zákon se nevztahuje na zavádění 
vysokorychlostních sítí Ministerstvem obrany, 
Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční 
styky a informace.“. 

Přeformulováno a přesunuto do § 1. 

Praha City K Části desáté - změna  stavebního zákona 
 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3ORNAAQHCM9R)



Stránka 152 (celkem 155) 

Část desátou, která obsahuje návrh novely stavebního 
zákona ( § 103 odst. 1 písm. e) bod 10)  navrhujeme 
vypustit. 
 
Odůvodnění 
Pro navrhovanou novelu není důvod, neboť sítí 
elektronických komunikací se týká § 103 odst. 1 písm. e) 
bod 4 stavebního zákona, který postihuje veškeré rozvody 
elektronických komunikací vně budovy. Rozvody uvnitř 
budovy jsou pak stavební úpravou. 
 Dále upozorňujeme , že v případě elektronických 
komunikací se nejedná o přípojky.  

Praha City Připomínky legislativně technické povahy 
 
K Části první  
 
K § 8 
Upozorňujeme, že v nadpisu tohoto ustanovení je použito 
chybné skloňování  slova „práce“ , a to podle vzoru „kost“ 
(„Informace o stavebních pracech“). 
Správně se skloňuje toto podstatné jméno podle vzoru 
„růže“. Jediný správný tvar je tedy  „o pracích“ („Informace 
o stavebních pracích“). 

Akceptováno. 

Praha City K § 8 a 10 
S ohledem na právní úpravu obsaženou v § 9, 
doporučujeme v případě  § 8 vyznačit nadpis nad 
označení paragrafu, tedy uvést tento nadpis jako 
skupinový pro § 8 a 9 („Informace o stavebních pracích“). 
Stejně tak doporučujeme postupovat v případě § 10  a 
vyznačit nad § 10 skupinový nadpis pro § 10 a 11 
(„Fyzická infrastruktura uvnitř budov“). 
( čl. 30 odst. 6 a 7 Legislativních pravidel vlády). 

Částečně akceptováno. 
§ 9 vypuštěn. 

Praha City K § 15 odst. 2 
Ustanovení § 7 a 8 doporučujeme citovat podle  čl.70 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 

Vypuštěno. 

Praha City K § 17 Akceptováno. 
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V souladu se zavedenou legislativní praxí doporučujeme 
nadpis uvedeného ustanovení „Zmocnění“    nahradit 
nadpisem „Zmocňovací ustanovení“. 
 
 
K Části druhé –Změna energetického zákona 
 
K bodu 2 
Nově  navrhované  poznámky pod čarou „x a y“  je  třeba  
označit jako  poznámky  pod  čarou  
„č. 47 a 48“ (čl.47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády). 

VOP K části třetí (změna zákona o elektronických 
komunikacích) 
Návrh zákona v části třetí nepřímo novelizuje zákon 
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“). 
V bodech 5 - 7 této části se navrhuje také změna 
ustanovení § 104 zákona o elektronických komunikacích, 
konkrétně § 104 odst. 3, § 104 odst. 4 a § 104 odst. 11. 
 
Ve věci právní úpravy ustanovení § 104 odst. 16 zákona 
o elektronických komunikacích vedu své šetření z vlastní 
iniciativy, jehož cílem bylo ve spolupráci s Ministerstvem 
pro místní rozvoj a Ministerstvem průmyslu obchodu nalézt 
koncepčnější řešení sporů mezi vlastníky domů, bytů 
a nebytových prostor a jejich uživateli při zajištění 
povinností, které pro tyto osoby ze zákona vyplývají. 
 
Z komunikace, kterou jsem v této věci vedla 
s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem 
průmyslu a obchodu, vyplynula možnost řešit věc při 
příležitosti implementace směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/61/EU ze dne 15. května 2014 
o opatřeních ke snížení nákladů na budování 
vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. 

Neakceptováno. 
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Předkládaný návrh nicméně změnu tohoto ustanovení 
neobsahuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

VOP 1. K části třetí (změna zákona o elektronických 
komunikacích) 
Z mé praxe vyplývá, že postupy stavebních úřadů 
při rozhodování o sporech podle tohoto ustanovení jsou 
nejednotné. Jde o spory mezi vlastníky domu, bytu nebo 
nebytového prostoru a uživateli těchto domů, bytů nebo 
nebytových prostor o umožnění příjmu rozhlasového 
a televizního vysílání a zřízení vnitřního komunikačního 
vedení včetně rozvaděče a koncového bodu sítě. 
Dle platného znění § 104 odst. 16 zákona o elektronických 
komunikacích „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 předpisu1 
za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality, 
b) zřízení vnitřního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě včetně rozvaděče a koncového bodu sítě. 
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.“ 
V praxi stavebních úřadů je však nejasný jak předmět sporu 
(o čem mají rozhodovat), tak i procesní postup jeho řešení. 
V případech, které ochránce řešil, a v nichž uživatelé 
uvedených nemovitostí žádali stavební úřad o vydání 
meritorního rozhodnutí ve sporu (v němž se domáhali 
umožnění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, popř. 
zřízení vnitřního komunikačního vedení včetně rozvaděče 

Neakceptováno.  
Netýká se předmětu směrnice, bylo projednán se zástupci ČTÚ 
a MMR, řešení je ve sjednocení metodických postupů 
stavebních úřadů tak, aby rozhodovaly konzistentně, ČTÚ 
rozhodování těchto sporů odmítá z důvodu, že není oprávněno 
ani kvalifikováno rozhodovat o stavebních úpravách objektů, 
které se spory souvisí. 

                                            
1 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. 
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a koncového bodu sítě), stavební úřad nebyl schopen 
řízení ukončit (pro nejasnost postupu a z toho plynoucí 
délku rozhodování), nebo příslušné řízení vůbec nezahájil, 
případně odkázal žadatele bez dalšího na soud s obecným 
konstatováním soukromoprávních aspektů žádosti. 
Domnívám se, že současné znění § 104 odst. 16 zákona 
o elektronických komunikacích je nesystémové, když 
přesouvá řešení soukromoprávních sporů na stavební 
úřady. K řešení těchto sporů by měl být příslušný spíše 
obecný soud. Praxe přitom ukázala, že přesunutí této 
kompetence na správní orgán nepřineslo urychlení 
vyřešení těchto sporů, ale vneslo do nich spíše zmatek. 
Z výše uvedených důvodů navrhuji z ustanovení § 104 
odst. 16 zákona o elektronických komunikacích 
vypustit větu „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“, nebo alternativně upravit totéž ustanovení tak, 
aby stavební úřady již nadále nebyly věcně příslušné 
k rozhodování uvedených sporů dle tohoto ustanovení 
a aby tato působnost byla svěřena ČTÚ. 
Z mé praxe i zkušeností stavebních úřadů vyplývá, že 
těchto sporů není mnoho, proto přesunutí jejich řešení 
na soudy justici v zásadě nezatíží. Na druhou stranu však 
není nízký počet sporů argumentem pro ponechání této 
agendy u orgánů, kterým řešení soukromoprávních sporů 
nepřísluší. 
Obdobně doporučuji upravit i další ustanovení zákona 
o elektronických komunikacích, která svěřují 
soukromoprávní agendu stavebním úřadům. 
Tato připomínka je zásadní. 

V Praze dne 26. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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