
V l á d n í   n á v r h 
 

ZÁKON 
 

ze dne……2019, 
 

kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),  

ve znění pozdějších předpisů 
 

 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
 

Změna zákona o elektronických komunikacích 
 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 
Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona 
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., 
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 
Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb., zákona 
č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 
Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona 
č. 214/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 234/2014 Sb., 
zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 378/2015 
Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona 
č. 225/2017 Sb., zákona č. 252/2017 Sb. a zákona č. 287/2018 Sb., se mění takto: 

 
1. V § 34 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí: 

„(6) Účastník, který hodlá uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti s jiným podnikatelem 
zajišťujícím veřejnou komunikační síť nebo poskytujícím veřejně dostupnou službu 
elektronických komunikací, než se kterým má uzavřenu smlouvu o poskytování veřejně 
dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti (dále 
jen „přejímající poskytovatel služby“), může zároveň přejímajícího poskytovatele služby 
požádat o zajištění přenesení telefonního čísla. V žádosti uvede zejména  

a) podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť nebo 
poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,   

b) telefonní číslo, o jehož přenesení žádá, a 
c) den, ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout; přejímající poskytovatel 

služby neprodleně po splnění podmínek přenositelnosti telefonního čísla zajistí 
provedení úkonů potřebných k přenesení telefonního čísla a informuje účastníka o dni, 
ke kterému má přenos telefonního čísla proběhnout, a o dni ukončení smluvního 
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vztahu s podnikatelem doposud zajišťujícím účastníkovi veřejnou komunikační síť 
nebo poskytujícím účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací.    

(7) Přejímající poskytovatel služby je oprávněn ověřit totožnost účastníka před tím, 
než jeho jménem požádá podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou 
komunikační síť nebo poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací o přenesení telefonního čísla; neposkytne-li účastník na výzvu přejímajícího 
poskytovatele služby potřebnou součinnost při ověření své totožnosti, hledí se na něho, jako 
by o přenesení telefonního čísla nepožádal. 

(8) Přejímající poskytovatel služby do 24 hodin od ověření totožnosti účastníka podle 
odstavce 7 vyrozumí podnikatele doposud zajišťujícího účastníkovi veřejnou komunikační síť 
nebo poskytujícího účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických komunikací 
o okamžiku zániku smlouvy podle § 63 odst. 12 a společně s ním zajistí, aby jimi 
poskytované služby na sebe přímo navazovaly.“. 

 
2. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní: 

p)   v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, 
ať již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran,  

1. informace o výši úhrady, která smí být v případě smlouvy se spotřebitelem 
požadována pouze, pokud smlouva skončí do tří měsíců od uzavření, a která nesmí být 
v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší než jedna dvacetina součtu 
měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo jedna 
dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce 
sjednané doby trvání smlouvy, přičemž výše úhrady se počítá z částky placené 
v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze 
určit výši úhrady z ceníkové ceny, a  

2. výše úhrady nákladů spojených s telekomunikačním koncovým zařízením, které bylo 
účastníkovi poskytnuto za zvýhodněných podmínek,“. 

 
3. V § 63 odstavec 12 zní: 

„(12) Využije-li účastník právo podle § 34 odst. 1, dojde k zániku smlouvy 
nejpozději ve lhůtě 2 dnů, která začne běžet, jakmile přejímající poskytovatel služby 
ověří podle § 34 odst. 7 totožnost účastníka. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba 
zbývající do zániku smlouvy je kratší než 2 dny nebo k přenesení telefonního čísla 
nedošlo. Účastník se po ověření totožnosti podle § 34 odst. 7 může prostřednictvím 
přejímajícího poskytovatele služby s podnikatelem doposud mu zajišťujícím veřejnou 
komunikační síť nebo poskytujícím mu veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.“. 
 

4. V § 63 se doplňuje odstavec 13, který včetně poznámky pod čarou č. 70 zní: 
 

„(13) Ustanovení odstavce 1 písm. p) a odstavců 7 a 9 až 11 se vedle spotřebitele 
použijí i na podnikající fyzickou osobu a mikropodnik70).    
_____________________ 
70) Příloha doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2013 o definici mikropodniků 
a malých a středních podniků.“. 
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5. V § 118 se na konci odstavce 14 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno af), které 
zní: 
„af)  nevyrozumí podnikatele doposud účastníkovi zajišťujícímu veřejnou komunikační 

síť nebo poskytujícímu účastníkovi veřejně dostupnou službu elektronických 
komunikací podle § 34 odst. 8 nebo v rozporu s § 34 odst. 8 nezajistí přímou 
návaznost služeb.“. 

 
6. V § 118 odst. 23 písm. b) se za slova „odstavce 14 písm. k) až ad)“ vkládají slova „nebo 

af)“.  
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou 

službu elektronických komunikací je povinen do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona uvést smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 
nebo připojení k veřejné komunikační síti a dále uveřejňování informací do souladu s § 34 
a 63 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
 

Čl. III 
Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 
po jeho vyhlášení. 
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