
X. 

 

Teze k návrhu prováděcích právních předpisů k návrhu zákona, 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, a některé další zákony 

 

Teze vyhlášky o požadavcích na rozsah, formu nebo způsob tísňové komunikace  

Ministerstvo vnitra může vydat vyhlášku podle § 150 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích 

k provedení § 33 odst. 17. Obsahem vyhlášky bude stanovení požadavků na rozsah, formu nebo 

způsob tísňové komunikace zejména s ohledem na rozvoj nových tísňových aplikací a služeb.  

Tísňové komunikace jsou prostředky komunikace, které nezahrnují pouze hlasové komunikační 

služby, ale rovněž textové zprávy a dále mohou zahrnovat i přenos zpráv, videohovory a jiné typy 

komunikace, například text v reálném čase, totální konverzační služby a přenosové služby, pokud to 

je technicky proveditelné. Je třeba zachovat možnost, s přihlédnutím ke kapacitám a technickému 

vybavení center tísňové komunikace, rozhodnout, které interpersonální komunikační služby jsou 

vhodné pro tísňové služby, včetně možnosti zúžit tyto varianty na hlasové komunikační služby 

a služby zasílání SMS a jejich ekvivalent pouze pro koncové uživatele se zdravotním postižením, 

nebo doplnit další varianty podle své ekonomické, organizační a technické připravenosti ČR.                              

 

Teze vyhlášky o rozsahu předávaných informací v rámci veřejné výstrahy, formu a způsob 

jejich předávání a výší a způsob určení výše  

Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku podle § 150 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích 

k provedení § 33b odst. 2. Obsahem vyhlášky bude rozsah předávaných informací podle § 33b 

odstavce 1 zákona o elektronických komunikacích, forma a způsob jejich předávání a výši a způsob 

určení výše nákladů za jejich předávání. Ustanovení § 33 b odst. 1 stanoví se povinnost pro 

podnikatele poskytujícího veřejně dostupnou mobilní interpersonální komunikační službu založenou 

na číslech předávat bezplatně dotčeným koncovým uživatelům v určité územní oblasti veřejné 

výstrahy týkající se bezprostředních nebo vyvíjejících se závažných mimořádných situací a katastrof. 

Vyhláška by tedy měla specifikovat bližší informace ohledně veřejné výstrahy: 

- pravidla pro aktivaci systému, rozsah předávaných informací, iniciátora předávání těchto 

informací, formu a způsob jejich předávání, 

- výši a způsob určení výše nákladů za jejich předávání. 

 

Teze vyhlášky, kterou se stanoví pravidla pro snadnou a včasnou kompenzaci účastníků 

a způsob určení její výše v případě neuskutečnění, zpoždění nebo zneužití postupů přenesení 

čísla, změny poskytovatele, nebo nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace 

Ministerstvo spravedlnosti vydá ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 150 odst. 

6 zákona o elektronických komunikacích vyhlášku k provedení § 34 odst. 10. Obsahem vyhlášky 
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budou pravidla pro snadnou a včasnou kompenzaci účastníků a způsob určení její výše v případě 

neuskutečnění, zpoždění nebo zneužití postupů přenesení čísla, změny poskytovatele, nebo 

nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace.  

Náhrada škody by měla být úměrná délce prodlení se splněním povinnosti a koncoví uživatelé by 

měli být odškodněni přinejmenším za prodlení v aktivaci služby či přenosu čísla nebo za ztrátu 

služby, přesahuje-li takové prodlení nebo ztráta služby délku jednoho pracovního dne. Dále v případě, 

kdy poskytovatel nedodrží dojednané termíny pro realizaci servisu či instalace. Doplňující 

odškodnění by mohlo probíhat rovněž ve formě automatického snížení úhrady pro případ, kdy 

předávající poskytovatel musí nadále poskytovat své služby až do doby aktivování služby 

přijímajícího poskytovatele.  

 

Teze vyhlášky, kterou se stanoví pravidla zveřejňování informací 

Český telekomunikační úřad může stanovit podle § 150 odst. 5 zákona o elektronických 

komunikacích k provedení § 63a odst. 3 vyhláškou formu, jakou se informace uvedené v § 63a odst. 

1 zveřejňují. Dostupnost transparentních, aktuálních a srovnatelných informací o nabídkách 

a službách je pro spotřebitele klíčová. Koncoví uživatelé by měli mít možnost snadného porovnání 

cen různých služeb nabízených na trhu na základě informací o cenách zveřejňovaných ve snadno 

dostupné formě. Pro zajištění tohoto snadného porovnání je od poskytovatelů služeb přístupu 

k internetu nebo veřejně dostupných interpersonálních komunikačních služeb požadována větší 

transparentnost ohledně informací. Jedná se například o informace popisující jednotlivé nabízené 

služby (jejich rozsah, ceny, smluvní podmínky aj.).  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBRCF9Z97)


