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VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů (zákon 

o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy dne 

30. května 2020, s termínem dodání stanovisek do 26. června 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

financí 

Dle důvodové zprávy navrhovaná právní úprava nemá 

dopad na státní rozpočet, ale MPO je připraveno podpořit 

administrativní a finanční posílení ČTÚ. Ministerstvo 

financí požaduje do materiálu doplnit, že případná finanční 

podpora ČTÚ ze strany MPO bude čerpána z finančních 

prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci již 

schválených výdajových limitů na dané roky. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

Finanční prostředky na podporu ČTÚ nebudou čerpány 

z finančních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci 

již schválených výdajových limitů na dané roky.  

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na státní rozpočet. Pro 

zajištění výkonu předmětné agendy se na základě odborného 

odhadu MPO předpokládá potřeba 2 zaměstnanců ve státní službě 

s výkonem správních činností v oblasti provádění kontrolní a 

dozorové činnosti, vč. vymáhání plnění povinností stanovených 

nařízením 2019/1150. Tento rozsah výkonu předmětné agendy by 

měl být ČTÚ schopen zajistit ze svých současných personálních 

a finančních zdrojů. S přijetím navrženého materiálu tak nejsou 

spojeny žádné dopady do personální a platové oblasti.  V tomto 

směru byla upravena i důvodová zpráva. 

Ministerstvo financí požaduje změnit v části předloženého 

materiálu „Platné znění zákona s vyznačením 

navrhovaných změn a doplnění“, poznámku pod čarou č. 5) 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů na: Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

Platné znění i novela zákona jsou doplněny o nový novelizační 

bod, kterým bude uvedená poznámka pod čarou novelizována. 

„Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Nařízení 

EP a Rady (EU) 2016/679 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES.“ 

Ministerstvo financí doporučuje opravit v části materiálu 

„Platné znění zákona s vyznačením navrhovaných změn a 

doplnění“ poznámky pod čarou číslo odkazující na již 

zrušené předpisy, např. poznámky 3) a 8) „§ 2 odst. 2 

obchodního zákoníku", poznámku 10) „Zákon č. 71/1967 

Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších 

předpisů.“. 

Akceptováno 

 Ministerstvo financí doporučuje v bodě 10. důvodové 

zprávy doplnit, že uvedené důvody se týkají i data nabytí 

účinnosti odchylného do obecného pravidla uvedeného v § 

3 odst. 3 zákona č. 309/1999Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno 

Ministerstvo 

kultury 

K čl. I 

Upozorňujeme, že ve výčtu novelizačních předpisů chybí 

v návrhu zákona poslední novelizace – tj. zákon č. 

238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Tímto zákonem, který nabývá účinnosti 

1. července 2020, dochází v části sedmé ke změně zákona 

o některých službách informační společnosti.  

Akceptováno 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I bodu 11 – k § 12 odst. 3 

Ve spojení daného ustanovení s navrhovaným § 10 odst. 1 

písm. c) upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní 

úpravy ve vztahu k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, který 

upravuje přestupky za neposkytnutí součinnosti 

kontrolovanou osobou a povinnou osobou (srov. § 15 až 17 

kontrolního řádu). Požadujeme tuto problematiku náležitě 

objasnit alespoň v důvodové zprávě. 

Zásadní připomínka 

Vysvětleno 

Při přípravě předkládaného návrhu zákona byla tato problematika 

konzultována přímo se zástupci Českého telekomunikačního 

úřadu, přičemž toto ustanovení bylo do návrhu doplněno právě na 

základě připomínky tohoto zvoleného dozorového orgánu. 

V případě, že by návrh zákona ustanovení § 12 odst. 3 

neobsahoval, by ve spojení se zněním § 12 navrhovaného zákona, 

by ČTÚ jako dozorový orgán k nařízení 2019/1150 projednával 

příslušné přestupky (ukládal pokuty) a uložené pokuty vybíral. 

Pokud by však uložená pokuta nebyla pachatelem přestupku 

zaplacena „dobrovolně“ ČTÚ by již podle předmětné úpravy 

neměl možnost takovou pokutu také vymoci, když podle obecné 
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právní úpravy, tedy podle § 106 správního řádu a § 8 zákona č. 

17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, platí, že obecným 

správcem daně podle správního řádu, který vykonává správu 

placení peněžitých plnění v rámci dělené správy, která jsou 

příjmem státního rozpočtu, je celní úřad. Z tohoto důvodu tak, 

pokud není v právních předpisech stanoveno jinak, je příslušnost 

pro vymáhání pokut, které jsou příjmem státního rozpočtu, na 

tomto obecném orgánu (orgánu Celní správy ČR). Vzhledem 

k tomu, že ČTÚ v rámci své dosavadní činnosti podle řady 

právních předpisů nejen vybírá, ale také vymáhá pokuty  jím 

uložené - viz zákon o elektronických komunikacích, zákon o 

poštovních službách, ale i zákon č. 206/2005 Sb., o ochraně 

některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a 

služeb informační společnosti, považujeme za koncepčnější 

přístup v nyní projednávané věci, pokud tak ČTÚ bude činit i 

v případě jím uložených pokut podle navrhovaného zákona. 

Opačný přístup by představoval nekoncepční a dopadově 

rizikovější cestu. 

 K čl. II – k účinnosti 

Požadujeme doplnit zvláštní část důvodové zprávy o 

zdůvodnění navrhované účinnosti předkládaného právního 

předpisu. Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2019 nabyl 

účinnosti zákon č. 277/2019 Sb., který konstituuje tzv. 

jednotná data nabytí účinnosti, a to vždy k 1. lednu nebo k 

1. červenci kalendářního roku. Je tedy nezbytné datum 

nabytí účinnosti navrhovaného právního předpisu v tomto 

směru upravit. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze 

ve zvlášť výjimečných případech stanovit dřívější den 

nabytí účinnosti. Naléhavý obecný zájem však musí být 

doložen náležitými argument, tyto materiál neobsahuje. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 2 – k § 10 odst. 1 písm. c) 

Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že doplňované 

písmene c) zcela nenavazuje na úvodní část ustanovení § 10 

Akceptováno – písmeno c) zrušeno, vložení § 10a, který danou 

skutečnost bude upravovat.  
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odstavce 1 (srov. slova „dozor nad dodržováním tohoto 

zákona“ a slova „povinnosti stanovené přímo použitelným 

předpisem Evropské unie“). Český telekomunikační úřad 

přísně vzato nebude vykonávat dozor nad dodržováním 

zákona č. 480/2004 Sb., nýbrž dozor nad dodržováním 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze 

dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti 

a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 

zprostředkovatelských služeb. Doporučujeme tedy § 10 

odst. 1 přeformulovat nebo doplňované písmeno c) zakotvit 

jako samostatné ustanovení. 

 K čl. I – k úvodní větě 

Navrhujeme do úvodní věty doplnit rovněž novelu zákona 

o některých službách informační společnosti provedenou 

zákonem č. 238/2020 Sb. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 2 – k § 10 odst. 1 písm. c) 

V souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády doporučujeme úvodní část novelizačního bodu uvést 

ve znění: „V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje 

čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:“. 

Akceptováno – upraveno jinak. Písmeno c) zrušeno. 

 K čl. I bodům 1, 2 a 7 – k § 1, § 10 odst. 1 písm. c) a § 11 

odst. 2 písm. e) 

Na konec předmětných novelizačních bodů je nutné doplnit 

chybějící tečky. 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 7 – k § 11 odst. 2 písm. e) 

Navrhujeme slova „odst. 2 se na konci písmene d)“ nahradit 

slovy „se na konci odstavce 2“, viz čl. 58 odst. 4 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno 

 K čl. I bodu 8 – k § 11 odst. 3 písm. a) 

Upozorňujeme na chybějící tečku za slovy „odstavce 1,““, 

je třeba ji doplnit. 

Akceptováno 

 K důvodové zprávě 

Doporučujeme revidovat a doplnit zvláštní část důvodové 

zprávy, neboť ta je poněkud strohá a omezuje se na opis 

Akceptováno 
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novelizovaných ustanovení.  

 K důvodové zprávě 

Dále je vhodné zaměřit se na každý novelizační bod, např. 

část s názvem „K bodům 3 až 5 a 8“ víceméně pojednává 

pouze o novelizačním bodě 3.  

Akceptováno 

 K důvodové zprávě 

Navrhujeme odstranit i její formální a stylistické 

nedostatky. 

 

Akceptováno 

Ministerstvo 

zdravotnictví 

 

K návrhu usnesení vlády 

Doporučujeme upravit text bodu IV. a to takto: 

„IV.          pověřuje 

1.            předsedu vlády předložit vládní návrh zákona 

podle bodu I a II tohoto usnesení předsedovi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu 

projednání, 

2.            místopředsedovi místopředsedu vlády, ministrovi 

ministra průmyslu a obchodu a ministrovi ministra 

dopravy, aby odůvodnil odůvodnili vládní návrh zákona v 

Parlamentu České republiky.„. 

 

Akceptováno částečně 

 

V tomto případě se jedná pouze o jednu osobu, nelze zaměnit 

slovo „odůvodnil“ slovem „odůvodnili“. 

Svaz průmyslu a 

dopravy České 

republiky 

K novele zákona 

Navržená podoba sankcí v souvislosti s Nařízením je 

nepřiměřená. Navrhovaná pokuta u přestupku je v bodě 

[10] návrhu zákona extrémně vysoká, v návrhu zákona se 

navíc ani nepracuje s odstupňováním podle míry závažnosti 

jednání a pouze stanovuje takto vysoká horní hranice. 

Absurdita navrhované výše pokuty až 10 000 000 Kč 

vynikne ve srovnání například se shodnou výší horní 

hranice pokuty stanovené pro provozovatele jaderné 

elektrárny, který při provozu jaderného reaktoru nesplní 

všechny zákonné povinnosti při výměně jaderného paliva1 

Neakceptováno - rozpor 

Navržená podoba sankcí vychází z faktu, že samotné nařízení 

ukládá členským státům, že stanovená pravidla a opatření pro 

ukládání opatření za porušení tohoto nařízení a zajištění jejich 

uplatňování musí být účinná a odrazující. Navrhovaná horní výše 

pokuty je obdobnou s horní hranicí např. v § 60, zák. č. 231/2001 

Sb., zák. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 

Z výše uvedených skutečností je navrhovaná výše pokuty 

přiměřená a bude na dozorovém orgánu, aby stanovil příslušnou 

výši pokuty za konkrétní přestupek. 

 

                                            
1 § 178 odst. 5 zákona č. 263/2016 Sb. 
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nebo v případě porušení povinností v oblasti podnikání na 

kapitálových trzích2 . Takto vysoká horní hranice pokuty v 

případě porušení povinností plynoucích z Nařízení není 

textem Nařízení vyžadována. V souladu s čl. 15 odst. 2 

Nařízení považujeme za účinnou, přiměřenou a odrazující 

horní hranici do výše 1 000 000 Kč. 

Zásadní připomínka 

Vyjádření připomínkového místa: 

Po konzultaci s členskými firmami SPČR i nadále trvá na 

původních 2 zásadních připomínkách, a proto nemůže návrh 

vypořádání akceptovat. V případě, že se stanovisko MPO v 

žádném z rozporovaných bodů již nezmění a návrh bude předložen 

na jednání Vlády ČR, žádá SPČR, aby tak bylo učiněno s 

přetrvávajícím rozporem. 

 K novele zákona 

Návrh zákona zamýšlí ve svém bodě [2] určit jako orgán 

dozoru pro povinnosti stanovené Nařízením Český 

telekomunikační úřad (dále jako „ČTÚ“). Jak důvodová 

zpráva korektně uvádí, v Evropské unii je řada členských 

států, které se rozhodli nejmenovat samostatný dozorový 

orgán a vymáhání tohoto Nařízení ponechat na soudech, 

které se jimi budou zabývat případ od případu. Konkrétně, 

na základě požadavku o výměnu dobré praxe mezi 

členskými státy v souvislosti s čl. 15 Nařízení odpověděli 

České Republice 3 ze 4 členských států tak, že samostatný 

dozorový orgán jmenovat nebudou.  

Dle našich informací celá řada dalších států hodlá 

postupovat stejným způsobem a ponechat rozhodování v 

této oblasti právě soudům, a to z důvodů, že sporovou 

agendu lze očekávat především v souvislosti s právy a 

povinnostmi dle čl. 4 Nařízení, kdy se posuzování okolností 

takového sporu de facto rovná běžné obchodní sporové 

agendě, kde technická odbornost ČTÚ nepředstavuje 

přidanou hodnotu. Důvodová zpráva navíc uvádí, že MPO 

je připraveno administrativně a finančně posilovat ČTÚ, 

což by při rozhodnutí neurčit samostatný orgánu dozoru 

zcela jistě nebylo potřeba. Nařízení rovněž stanovuje, že 

organizace a sdružení zastupující podnikatelské uživatele 

Neakceptováno - rozpor 

Ministerstvo průmyslu a obchodu je toho názoru, že navržená 

úprava přináší pro uživatele této normy konkrétní pravidla 

s určením orgánu dozoru, který bude hlídat dodržování daných 

pravidel. Vzhledem k délce soudního procesu v České republice 

je cesta zvolení orgánu dozoru jistě vhodnějším zajištěním 

vymáhání povinností plynoucích z přímo použitelného právního 

předpisu. Zvolené řešení určení národního dozorového orgánu 

v rámci zajištění dané problematiky se jeví jako vhodnější pro 

dosažení a vymáhání národních zájmů než zamýšlené zřízení 

jednoho dozorového orgánu na evropské úrovni, jak navrhovala 

EU. 

 

Vyjádření připomínkového místa: 

Po konzultaci s členskými firmami SPČR i nadále trvá na 

původních 2 zásadních připomínkách, a proto nemůže návrh 

vypořádání akceptovat. V případě, že se stanovisko MPO v 

žádném z rozporovaných bodů již nezmění a návrh bude předložen 

na jednání Vlády ČR, žádá SPČR, aby tak bylo učiněno s 

přetrvávajícím rozporem. 

 

                                            
2 § 9b odst. 3 zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu 
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nebo uživatele firemních stránek a veřejné subjekty zřízené 

v členských státech mají právo podat žalobu u příslušných 

vnitrostátních soudů, kde se mohou domáhat ukončení nebo 

zákaz neplnění příslušných požadavků Nařízení 

poskytovateli zprostředkovatelských služeb a 

internetových vyhledávačů (čl. 14 odst. 1 a odst. 9), díky 

čemuž se budou soudy v České republice touto agendou 

stejně zabývat. 

V souladu s výše uvedeným a v souladu s čl. 15 Nařízení 

považujeme určení samostatného orgánu dozoru za 

nadbytečné, požadujeme proto nejmenovat samostatný 

dozorový orgán a vymáhání povinností dle Nařízení 

systematicky ponechat na obecných soudech. 

Zásadní připomínka 

Úřad pro 

ochranu 

osobních údajů 

K důvodové zprávě 

Část 7 důvodové zprávy Zhodnocení navrhovaného řešení 

ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zní: 

„Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou 

soukromí a osobních údajů. Z hlediska ochrany soukromí 

a osobních údajů nebyly identifikovány žádné negativní 

dopady. Naopak návrh předpokládá účinnější mechanismy 

ochrany v tomto odvětví díky přesnější úpravě přestupků 

díky bodům 3,4,5 a 8.“ 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

 K platnému znění 

Poznámka pod čarou 5 zní: „Nařízení evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů).“ 

Akceptováno jinak 

Uvedená poznámka bude novelizována „Zákon č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů. Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)“. 

 

 K platnému znění 

Poznámka pod čarou 6a zní: „Nařízení Evropského 
Vysvětleno 
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parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 o spolupráci mezi 

vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání 

dodržování právních předpisů na ochranu zájmů 

spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004“. 

Poznámka pod čarou č. 6a byla zákonem č. 238/2020 Sb. zrušena. 

Uvedená připomínka je tedy bezpředmětná.  

 

Úřad vlády 

České republiky 

K bodu 1 (pozn. pod čarou č. 11 a č. 1) 

Z označení nařízení EU 2019/1150 je nutno odstranit 

zkratku „č.“, která v oficiálním názvu v Úředním věstníku 

není. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno – upraveno jinak 

 K bodu 1 (pozn. pod čarou č. 11 a č. 1) 

Dále, novelizační bod je formulován tak, že se původní 

poznámka pod čarou č. 1) nahrazuje novou, ta ale není 

součástí návrhu. Doporučujeme novelizační bod 

reformulovat tak, aby se buď nijak nedotýkal stávající 

poznámky pod čarou č. 1, nebo celý text uvést i s nově 

formulovanou poznámkou pod čarou č. 1. V této 

souvislosti upozorňujeme, že směrnice 2002/58/ES byla 

novelizována, a jsou-li i novely této směrnice zapracovány 

v zákoně o některých službách informační společnosti, 

měly by být v referenčním odkazu uvedeny. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 

Novelizační bod přeformulován. Poznámka pod čarou č. 11 

převedena do textu.  

 

 K bodu 7 (§ 11 odst. 2 písm. e)) 

Definice přestupku je vymezena příliš široce pouze s 

použitím odkazu na nařízení EU 2019/1150, což není 

vhodné. I z hlediska vynutitelnosti řádného plnění 

povinností podle nařízení a možnosti uložení sankce pro 

porušení tohoto ustanovení doporučujeme ustanovení o 

přestupcích dopracovat, a to buď odkazy na konkrétní 

ustanovení (články a odstavce) nařízení, jejichž nedodržení 

či porušení může být považováno za přestupek, nebo 

generickým vymezením jednotlivých skutkových podstat 

(viz Zásady tvorby právní úpravy přestupků zpracované 

MV). 

Akceptováno 

Písmeno e) nahrazeno novým odstavcem 3 a 4. 

 K bodu 7 (§ 11 odst. 2 písm. e)) Neakceptováno 
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Navíc máme za to, že subjektem přestupku by neměli být 

pouze poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb, 

ale rovněž mediátoři (viz čl. 12 nařízení EU 2019/1150).  

Toto nařízení se vztahuje na online zprostředkovatelské služby a 

internetové vyhledávače poskytované, nebo nabízené k 

poskytnutí, podnikatelským uživatelům a uživatelům firemních 

internetových stránek, kteří jsou usazeni nebo mají místo pobytu 

v Unii a kteří prostřednictvím těchto online zprostředkovatelských 

služeb nebo internetových vyhledávačů nabízejí zboží nebo služby 

spotřebitelům nacházejícím se v Unii, bez ohledu na místo usazení 

nebo místo pobytu poskytovatelů takových služeb a bez ohledu na 

právo, které by jinak bylo rozhodné (viz čl. 2 nařízení EU 

2019/1150). 

 K čl. 14 odst. 5 nařízení 2019/1150 

Toto ustanovení nařízení EU 2019/1150 umožňuje 

členským státům určit organizace, sdružení nebo veřejné 

subjekty usazené v daném členském státě, kterým je 

přiznáno právo podle čl. 14 odst. 1 (právo podat žalobu u 

vnitrostátních soudů). Tyto organizace jsou pak zapsány na 

seznam vedený Komisí a jsou uznávány soudy jako důkaz 

právní způsobilosti. Vzhledem k fakultativnosti ustanovení 

je nutné v souladu s judikaturou SDEU  (viz rozsudek Al 

Chodor) takovou úpravu, chce-li ji členský stát přijmout, 

provést ve vnitrostátním právu. Nevyužívá tedy 

předkladatel této možnosti záměrně? Nutno vyjasnit. 

Vysvětleno 

Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistupuje k určení organizací 

nebo sdružení ani veřejných subjektů ve smyslu čl. 14 odst. 5 

Nařízení k podávání žalob k vnitrostátním soudům vzhledem 

k tomu, že navržený dozorový orgán splňuje všechna kritéria daná 

nařízením a jeví se jako vhodný dozorový orgán za účelem 

zajištění vymáhání nařízení. 

 

 K obecné části důvodové zprávy, kapitola 4 (str. 7) 

V této kapitole není v rámci zhodnocení vztahu k právu EU 

uvedeno návrhem implementované nařízení EU 2019/1150, 

ačkoli v jiných kapitolách důvodové zprávy uváděno je. 

Požadujeme doplnit. 

Akceptováno 

Český 

telekomunikační 

úřad 

K bodu 2. Materiálu – § 10 odst. 1 písm. c) 

ČTÚ navrhuje vymezení působnosti Českého 

telekomunikačního úřadu přesunout do § 10a.  

Odůvodnění: Ustanovení § 10 v současném znění obsahuje 

vymezení orgánů dozoru nad dodržováním tohoto zákona, 

tedy zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT5CSV1B)



10 

 

o některých službách informační společnosti), ve znění 

pozdějších předpisů, čemuž odpovídá i jeho nadpis „Dozor 

nad dodržováním zákona“. V materiálu se navrhuje svěření 

pravomoci dozoru nad dodržováním Nařízení ČTÚ. 

Vzhledem k tomu, že se tedy nejedná o dozor nad 

dodržováním zákona, ale jiného právního předpisu (přímo 

použitelného předpisu Evropské unie), jeví se ČTÚ jako 

vhodnější ze systematického hlediska tuto kompetenci 

vymezit v samostatném ustanovení. Jelikož i návětí § 10 

odst. 1 odkazuje na zákon a zavádí legislativní zkratku 

„orgán dozoru“, která je zavedena pro „orgán příslušný k 

výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona“, mohlo by 

znění podle návrhu Materiálu vyvolávat pochybnosti o tom, 

zda má ČTÚ kompetence k dozoru v rámci zákona či 

nikoliv.  

Zásadní připomínka 

 K bodu 3. Materiálu - § 10a  

ČTÚ navrhuje změnit znění bodu č. 3 Materiálu tak, že se 

za § 10 vkládají nové § 10a a § 10b, které včetně nadpisů 

znějí: 

 

„Dozor nad dodržováním nařízení 

 

§ 10a 

 

(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře 

spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské 

uživatele online zprostředkovatelských služeb 

Akceptováno jinak 

V návrhu provedena legislativně technická úprava související s 

přesunutím legislativní zkratky „nařízení“ do § 1.                 

„Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských 

společenství1)zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), 

zároveň navazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře 

spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele 

online zprostředkovatelských služeb (dále jen „nařízení“) přímo 

použitelný předpis Evropské unie13)  a upravuje odpovědnost a 

práva a povinnosti osob, které poskytují služby informační 

společnosti a šíří obchodní sdělení. 

                                            
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro  podnikatelské uživatele online 

zprostředkovatelských služeb. 
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(dále jen „nařízení“) provádí Český 

telekomunikační úřad. 

Odůvodnění k § 10a: Jak je uvedeno v zásadní připomínce 

č. 1, ČTÚ se domnívá, že je systematicky vhodnější zařadit 

jeho novou působnost týkající se dozoru nad dodržováním 

povinností vyplývajících z Nařízení do samostatného § 10a. 

Znění navrhované ČTÚ navrhuje plné normativní 

vymezení Nařízení a zavedení jeho legislativní zkratky, tak 

aby do budoucna nevznikaly pochybnosti o působnosti 

ČTÚ. 

Zásadní připomínka 

 K bodu 3. Materiálu - § 10b 

§ 10b 

 

Upozornění na porušení nařízení 

 

(1) Jestliže poskytovatel online zprostředkovatelských 

služeb nebo poskytovatel internetového vyhledávače 

porušuje povinnosti stanovené nařízením, může jej Český 

telekomunikační úřad upozornit na porušení nařízení a 

stanoví mu lhůtu k nápravě. 

 

(2) Délka lhůty k nápravě podle předchozího odstavce musí 

být přiměřená charakteru porušené povinnosti, nesmí být 

však kratší než 15 dnů. 

 

(3) Poskytovatel online zprostředkovatelských služeb nebo 

poskytovatel internetového vyhledávače, který byl 

upozorněn na porušení nařízení bezodkladně písemně 

oznámí Českému telekomunikačnímu úřadu, že zajistil 

nápravu vytýkaných porušení. Dojde-li k nápravě ve 

stanovené lhůtě, Český telekomunikační úřad správní trest 

neuloží. 

 

Akceptováno 
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(4) V případě marného uplynutí lhůty k nápravě podle 

odstavce 2, zahájí Český telekomunikační úřad řízení o 

přestupku.“. 

 

Odůvodnění k § 10b: Nařízení stanoví v čl. 15, že členské 

státy stanoví pravidla pro ukládání opatření za porušení 

tohoto nařízení a zajistí jejich uplatňování, přičemž dává 

členským státům volnost, jakým způsobem toto vymáhání 

Nařízení zajistí, pokud takové opatření bude účinné, 

přiměřené a odrazující. ČTÚ se domnívá, že při vymezení 

odpovědnosti za přestupky je nutné brát v úvahu 

subsidiaritu správního trestání a zvážit i jiné možnosti 

nápravy, které mohou být vzhledem ke složitosti procesu 

řízení o přestupku účinnější a lépe dopomoci k praktickému 

naplňování Nařízení. Materiál Zásady tvorby právní úpravy 

přestupků uvádí další možnosti právních následků porušení 

povinností (srov. kapitola 2.1 na str. 8), přičemž jako jednu 

z možností zmiňuje nápravné prostředky v souvislosti s 

výkonem správního dozoru (odstranění zjištěných 

nedostatků ve stanovené lhůtě, závazné pokyny 

k odstranění zjištěných nedostatků, uložení povinnosti 

zdržet se určitého jednání, uzavření provozovny, odnětí 

oprávnění apod.).  

 

ČTÚ se domnívá, že by bylo vhodné v případě povinností 

stanovených Nařízením upravit v zákoně možnost ČTÚ 

zaslat subjektu, který porušuje povinnosti vyplývající z 

Nařízení předchozí upozornění na porušení povinností a 

stanovit mu lhůtu pro zjednání nápravy. Materiál Zásady 

tvorby právní úpravy přestupků k tomu na str. 12 v kapitole 

2.3 část v. uvádí: „Předkladatel by měl rovněž zvážit 

možnost podmínit uplatnění odpovědnosti za přestupek 

například předchozím upozorněním pachatele na porušení 

povinností a následným marným uplynutím lhůty ke 
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zjednání nápravy. Tato úprava může být vhodná z hlediska 

preventivní funkce správního trestání a též pro naplnění 

subsidiarity uplatňování odpovědnosti za přestupek (viz 

bod 2.1). Přitom jsou možné různé způsoby legislativního 

zakotvení tohoto předběžného postupu správního orgánu. 

Upozornění a výzva pachateli může být „neformální“ 

(mimo rámec správního řízení), může však jít i o uplatnění 

nápravných prostředků (formou rozhodnutí) v návaznosti 

na výkon správního dozoru apod. Z právní úpravy musí být 

seznatelné, který z uvedených režimů (tj. neformální postup 

nebo rozhodnutí ve správním řízení) se použije.“ a následně 

uvádí jako příklad § 59 zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o vysílání“), kterým se ČTÚ inspiroval při textaci 

návrhu uvedeného výše. 

 

Na rozdíl od zákona o vysílání, ale ČTÚ navrhuje zasílání 

upozornění na porušení Nařízení jako fakultativní možnost, 

přičemž by bylo na správním uvážení ČTÚ, zda je intenzita 

porušované povinnosti natolik závažná, že je nutné zahájit 

řízení o přestupku bez předchozího upozornění, nebo zda 

postačí poskytnout subjektu lhůtu k nápravě. Upozornění je 

navrhováno jako „neformální“ postup před zahájením 

řízení o přestupku, které není správním rozhodnutím a 

nepodléhá samostatně přezkumu, správní orgán tedy nemá 

povinnost jej zaslat. Proto následně odstavec 4 stanoví 

povinnost ČTÚ při nezjednání nápravy zahájit přestupkové 

řízení, čímž by byl naplněn odrazující účinek takového 

opatření. Nad to se ČTÚ domnívá, že by možnost zaslání 

předchozího upozornění zlepšovala v kratší časové lhůtě 

postavení podnikatelských uživatelů, v těch případech, kdy 

by se poskytovatelé online zprostředkovatelských služeb 

nebo poskytovatelé internetového vyhledávače rozhodli po 
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zaslání upozornění ze strany ČTÚ porušování zákona 

zanechat a napravit protiprávní stav sami, a to ve lhůtě, 

která by byla mnohem kratší než taková, která by uběhla 

v případě vedení řízení o přestupku. 

Zásadní připomínka 

 K bodu 7 Materiálu - § 11 odst. 2 písm. e) 

ČTÚ navrhuje zásadní revizi tohoto ustanovení, jelikož 

sankcionovat porušení povinností je možné jen v případě 

jednoznačně vymezených skutkových podstat, z nichž je 

zřejmé, jaké konkrétní porušení povinnosti je 

sankcionováno, tedy v souladu se zásadou nullum crimen 

sine lege. ČTÚ navrhuje vložení odstavců 3 a 4 za stávající 

odstavec 2, popř. vytvoření nového § 11a, které budou 

obsahovat vymezení jednotlivých skutkových podstat 

přestupků, kterých se může poskytovatel online 

zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatel 

internetového vyhledávače dopustit v souvislosti 

s porušením jednotlivých povinností vymezených v 

Nařízení. Dále navrhujeme rozdělení přestupků podle 

možného pachatele na poskytovatele online 

zprostředkovatelských služeb a poskytovatele 

internetových vyhledávačů, jelikož Nařízení ukládá 

povinnosti těmto dvěma typům adresátů.  

 

V souvislosti s vymezením skutkových podstat přestupků 

pak ČTÚ navrhuje doplnění důvodové zprávy v souladu s 

materiálem Zásady tvorby právní úpravy přestupků, str. 15: 

„[…] předkladatel ve zvláštní části důvodové zprávy 

souhrnně vysvětlí nezbytnost navrhované úpravy a objasní, 

jakými úvahami byl při jejím zpracování veden (v rámci 

odůvodnění ustanovení upravujících skutkové podstaty 

přestupků). Na témže místě rovněž odůvodní případné 

výjimečné a nezbytné odchylky od pravidel obsažených v 

tomto materiálu (bod 1.3) nebo od obecné úpravy v zákoně 

Akceptováno a doplněno 

 

Přestupky 

 
 § 11 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že bez 

souhlasu adresáta hromadně nebo opakovaně šíří 

elektronickými prostředky obchodní sdělení. 

 

 (1)(2) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se 

dopustí přestupku tím, že  

 

a) hromadně nebo opakovaně šíří elektronickými prostředky 

obchodní sdělení  

1. bez souhlasu adresáta,  

2. neoznačené jasně a zřetelně jako obchodní sdělení,  

3. skrývající nebo utajující totožnost odesílatele, jehož jménem se 

komunikace uskutečnila,  

4. neobsahující platnou adresu, na niž by adresát mohl odeslat 

žádost o ukončení takové komunikace, nebo  

5. bez toho, že by zákazníkovi poskytla možnost jasně, zřetelně, 

jednoduchým způsobem, zdarma nebo na svůj účet udělit či 

odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu při 

zaslání každé jednotlivé zprávy,  

 

b) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení 

neobsahuje název profesní samosprávné komory zřízené 

zákonem, u níž je zapsána,  
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č. 250/2016 Sb. (bod 2.2).“ 

 

Ustanovení by pak mohlo znít například takto: 

 

„(3) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se 

jako poskytovatel online zprostředkovatelských služeb 

dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením 

 

a) nezajistí, aby podmínky odpovídaly požadavkům 

stanoveným v čl. 3 odst. 1 nařízení, 

 

b) neoznámí navržené změny podmínek, nebo je 

oznámí ve lhůtě kratší než 15 dnů,  

 

c) nezajistí jasnou viditelnost identity podnikatelského 

uživatele poskytujícího zboží a služby prostřednictvím 

online zprostředkovatelské služby,  

 

d) omezí, pozastaví nebo ukončí poskytování služeb v 

rozporu s čl. 4 nařízení, 

 

e) nestanoví ve svých podmínkách hlavní parametry 

určující pořadí a důvody relativní důležitosti těchto 

hlavních parametrů v porovnání s ostatními parametry,  

 

f) nezahrne do svých podmínek opis jakéhokoli 

rozdílného zacházení, které uplatňuje nebo může 

uplatňovat ve vztahu ke zboží a službám, jež spotřebitelům 

prostřednictvím těchto online zprostředkovatelských služeb 

nabízí jednak buď tento poskytovatel sám, nebo jakýkoli z 

podnikatelských uživatelů ovládaných tímto 

poskytovatelem, a jednak jiní podnikatelští uživatelé, 

g) …. 

 

 

c) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení 

neobsahuje odkaz na profesní pravidla uplatňovaná v členském 

státu Evropské unie, v němž je usazena, nebo 

 

d) vykonává regulovanou činnost a její obchodní sdělení 

neobsahuje způsob trvalého veřejného přístupu k informacím o 

příslušné profesní samosprávné komoře zřízené zákonem, jejímž 

je členem. 

 

 

(3) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se 

jako poskytovatel online zprostředkovatelských služeb 

dopustí přestupku tím, že  

 

a) nezajistí, aby podmínky odpovídaly požadavkům 

stanoveným v čl. 3 odst.  

1 nařízení, 

 

b) v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení neoznámí změny podmínek 

na trvalém nosiči nebo učiní oznámení ve lhůtě kratší než 15 

dnů,  

 

c) nezajistí jasnou viditelnost identity podnikatelského 

uživatele poskytujícího zboží a služby prostřednictvím online 

zprostředkovatelské služby podle čl. 3 odst. 5 nařízení,  

 

d) omezí, pozastaví nebo ukončí poskytování služeb v rozporu 

s čl. 4 nařízení, 

 

e) nestanoví ve svých podmínkách hlavní parametry určující 

pořadí a důvody relativní důležitosti těchto hlavních 

parametrů v porovnání s ostatními parametry podle čl. 5 odst. 

1 nařízení,  
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(4) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se jako 

poskytovatel internetového vyhledávače dopustí přestupku 

tím, že v rozporu s nařízením 

 

a) nestanoví ve svých podmínkách hlavní parametry, 

které jsou jednotlivě nebo společně nejvýznamnější při 

určování pořadí, a relativní důležitost těchto hlavních 

parametrů nebo, že ve svém internetovém vyhledávači 

neposkytne snadno a veřejně přístupný popis těchto 

parametrů v jasném a srozumitelném jazyce,  

 

b) neuvede popis každého rozdílného způsobu 

zacházení, který uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu 

ke zboží a službám, jež spotřebitelům prostřednictvím 

těchto internetových vyhledávačů nabízí jednak buď tento 

poskytovatel sám, nebo uživatelé firemních internetových 

stránek ovládaní tímto poskytovatelem, a jednak jiní 

uživatelé firemních internetových stránek,  

 

c) …. 

 

Upozorňujeme, že tento návrh neobsahuje úplný výčet 

povinností stanovených v Nařízení, které mohou být 

sankcionovány, ale jedná se pouze o návrh struktury 

ustanovení. Doporučujeme vymezení jednotlivých 

skutkových podstat přestupků konzultovat s Ministerstvem 

vnitra jako gestorem obecné úpravy zákona o odpovědnosti 

za přestupky a s ohledem na jeho koordinační úlohu v 

oblasti správního trestání, případně využít materiál MV 

Zásady tvorby právní úpravy přestupků.  

 

Odůvodnění: Vzhledem k rozsahu problematiky vztahující 

se k tomuto bodu, si dovoluje ČTÚ svou argumentaci 

rozdělit do několika bodů: 

 

f) v rozporu s čl. 6 nařízení neuvede ve svých podmínkách 

popis druhu nabízeného doplňkového zboží a služeb, včetně 

finančních produktů, a popis toho, zda a za jakých okolností 

může podnikatelský uživatel nabízet prostřednictvím online 

zprostředkovatelských služeb své vlastní doplňkové zboží a 

služby,  

 

g) v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení nezahrne do svých 

podmínek popis hlavních ekonomických, obchodních nebo 

právních hledisek jakéhokoli rozdílného zacházení, které 

uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu ke zboží a službám, 

jež spotřebitelům prostřednictvím těchto online 

zprostředkovatelských služeb nabízí jednak buď tento 

poskytovatel sám, nebo jakýkoli z podnikatelských uživatelů 

ovládaných tímto poskytovatelem, a jednak jiní podnikatelští 

uživatelé, 

 

h) nezajistí, aby smluvní podmínky byly v souladu s čl. 8 

nařízení, 

 

i) v rozporu s čl. 9 odst. 1 a 2 nezahrne do svých podmínek 

popis technického a smluvního přístupu podnikatelských 

uživatelů k jakýmkoli osobním či jiným údajům, jež 

podnikatelští uživatelé nebo spotřebitelé poskytují pro účely 

používání dotčených online zprostředkovatelských služeb, 

nebo které jsou generovány při poskytování těchto služeb, 

nebo neuvedou, že technický a smluvní přístup neexistuje,  

 

j) neplní informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 2 

nařízení,  

 

k) v rozporu s čl. 10 nařízení omezí při poskytování svých 

služeb možnost podnikatelských uživatelů nabízet stejné zboží 
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a) vymezení skutkových podstat 

 

ČTÚ považuje vymezení skutkové podstaty, tak jak je 

navrhováno MPO za nedostatečné, které neodpovídá 

ústavním požadavkům, konkrétně článku 39 Listiny 

základních práv a svobod, který odráží základní zásadu 

trestání nullum crimen sine lege, tedy žádný trestný delikt 

bez zákona. Tato zásada určuje, že pachatel nemůže být 

potrestán za skutek, jehož skutková podstata jako trestního 

deliktu, resp. přestupku není v zákoně dostatečně 

specifikována. Materiál Zásady tvorby právní úpravy 

přestupků k tomu v kapitole 3.1 na str. 21 uvádí: 

„Objektivní stránka by měla být vymezena přesně a určitě. 

Tento požadavek vychází ze zásady nullum crimen sine lege 

(žádný trestný delikt bez zákona). Zákon musí definovat 

protiprávní jednání, které je znakem skutkové podstaty 

přestupku, dostatečně konkrétně, aby jeho adresáti byli 

schopni toto protiprávní jednání jednoznačně rozpoznat 

a v návaznosti na to zjistit, jaký správní trest jim hrozí.“ 

 

Je tedy zřejmé, že navrhovaná skutková podstata 

„Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se 

dopustí přestupku tím, že jako poskytovatel online 

zprostředkovatelských služeb poskytuje služby informační 

společnosti v rozporu s přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím podporu spravedlnosti a 

transparentnosti pro podnikatelské uživatele online 

zprostředkovatelských služeb“ je příliš obecná a v rozporu 

s právní jistotou adresátů, proto ČTÚ navrhuje vymezit 

jednotlivé skutkové podstaty tak aby odpovídaly 

jednotlivým či jednotlivým typům povinností vyplývajících 

z Nařízení. Vymezení skutkových podstat přestupků 

vyplývajících z přímo použitelného předpisu EU se zabývá 

a služby spotřebitelům za různých podmínek jinými 

prostředky než prostřednictvím těchto služeb, 

 

l) nezřídí interní systém pro vyřizování stížností 

podnikatelských uživatelů podle čl. 11 odst. 1 nařízení, 

 

m) stížnost neposoudí, nevyřídí nebo neoznámí výsledek 

vyřízení stížnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení, 

 

n) neuvedou ve svých podmínkách veškeré informace o 

přístupu k jejich internímu systému pro vyřizování stížností a 

o jeho fungování podle čl. 11 odst. 3 nařízení,  

 

o) v rozporu s čl. 11 odst. 4 nařízení nesestaví informace o 

fungování a efektivnosti svého interního systému pro 

vyřizování stížností a veřejnosti k nim nezajistí snadný přístup 

nebo neověří a neaktualizuje tyto informace minimálně 

jednou ročně, 

 

p) ve svých podmínkách neurčí mediátory podle čl. 12 

nařízení, nebo 

 

q) na požádání podnikatelského uživatele před zahájením 

mediace nebo v jejím průběhu nezpřístupní informace o 

fungování a efektivnosti mediace podle čl. 12 odst. 6 nařízení. 

 

 

(4) Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající se 

jako poskytovatel internetového vyhledávače dopustí 

přestupku tím, že v rozporu s nařízením 

 

a) nestanoví ve svých podmínkách hlavní parametry, které 

jsou jednotlivě nebo společně nejvýznamnější při určování 

pořadí, a relativní důležitost těchto hlavních parametrů, nebo 
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kapitola 3.1.5 na str. 25 materiálu Zásady tvorby právní 

úpravy přestupků, přičemž navrhovaná skutková podstata 

neodpovídá ani zásadám tam uvedeným, aniž by byla 

výjimka z vymezení skutkových podstat odůvodněna v 

důvodové zprávě. Mimo to se ČTÚ domnívá, že takto 

určená skutková podstata, vzhledem k tomu, že neodpovídá 

ústavním požadavkům, není s to v souladu s čl. 15 Nařízení 

zajistit uplatňování pravidel stanovených v Nařízení, 

jelikož takto vymezená skutková podstata dává 

potenciálním pachatelům širokou možnost obrany proti 

rozhodnutí správního orgánu o přestupku. 

 

Kromě výše uvedeného by navrhované vymezení skutkové 

podstaty postihovalo pouze poskytování služeb informační 

společnosti poskytovatelem online zprostředkovatelských 

služeb v rozporu s Nařízením, přičemž by tak byla zcela 

vyloučena možnost sankcionovat poskytovatele online 

zprostředkovatelských služeb např. za nezavedení systému 

stížností (podle čl. 11 Nařízení) či neexistenci obchodních 

podmínek (podle čl. 3 Nařízení), neboť tyto činnosti podle 

názoru ČTÚ nelze považovat za „poskytování služeb 

informační společnosti“. 

 

b) potenciální pachatelé 

 

Nařízení ukládá povinnosti ve vztahu k podnikatelským 

uživatelům jednak poskytovatelům online 

zprostředkovatelských služeb a dále poskytovatelům 

internetových vyhledávačů (srov. např. čl. 5 odst. 2 či čl. 7 

odst. 2 Nařízení). ČTÚ proto není zřejmé, proč MPO 

navrhuje jako možného pachatele přestupku pouze 

právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikající jako 

poskytovatele online zprostředkovatelských služeb a 

nevymezuje možného pachatele v postavení poskytovatele 

že ve svém internetovém vyhledávači neposkytne snadno a 

veřejně přístupný popis těchto parametrů v jasném a 

srozumitelném jazyce anebo tento popis průběžně 

neaktualizují, 

 

b) neumožní uživateli firemních internetových stránek 

seznámit se s obsahem oznámení podle čl. 5 odst. 4 nařízení, 

nebo 

 

c) neuvede popis každého rozdílného způsobu zacházení, který 

uplatňuje nebo může uplatňovat ve vztahu ke zboží a službám, 

jež spotřebitelům prostřednictvím těchto internetových 

vyhledávačů nabízí jednak buď tento poskytovatel sám, nebo 

uživatelé firemních internetových stránek ovládaní tímto 

poskytovatelem, a jednak jiní uživatelé firemních 

internetových stránek.  

 

     (5) Za přestupek lze uložit pokutu do  

 

a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b) 

až d),  

c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) 

nebo odstavce 3 nebo 4.  

 

     (6) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze spolu 

s pokutou uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o 

přestupku.  
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internetového vyhledávače. Z toho důvodu ČTÚ navrhuje 

vymezení skutkových podstat i s tímto potenciálním 

pachatelem. V případě, že se jedná o záměr a MPO 

nenavrhuje jako potenciálního pachatele poskytovatele 

internetového vyhledávače z určitých důvodů, ČTÚ 

navrhuje doplnění důvodové zprávy o odůvodnění tohoto 

záměru. 

 

c) služby informační společnosti vs. online 

zprostředkovatelské služby 

 

ČTÚ není zřejmé, proč je navrhovaná skutková podstata 

navázána na poskytování služeb informační společnosti, 

které spadají pod působnost směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 (dále jen „směrnice č. 

2015/1535“), když předmětné Nařízení má za cíl regulovat 

online zprostředkovatelské služby. Online 

zprostředkovatelské služby jsou vymezeny v čl. 2 odst. 2 

Nařízení a jedná se o služby informační společnosti, které 

musí splňovat další dvě kritéria. Jelikož je cílem Materiálu 

zajistit účinné vymáhání Nařízení a nikoliv směrnice 

č. 2015/1535, ČTÚ se domnívá, že je nutné vymezit 

skutkové podstaty s odkazem na poskytování online 

zprostředkovatelských služeb, jelikož je na tyto navázána 

definice poskytovatelů online zprostředkovatelských 

služeb. Ani z důvodové zprávy není ČTÚ zřejmé, zda MPO 

vnímá rozdíl mezi službami informační společnosti a online 

zprostředkovatelskými službami, či zda byl tento přesah 

jeho záměrem či nikoliv. V případě, že jde o záměr, 

navrhuje ČTÚ doplnění důvodové zprávy o jeho 

odůvodnění. 

Zásadní připomínka 

 K bodu 8 Materiálu - § 11 odst. 3 písm. c) 

Ustanovení bude třeba revidovat s ohledem na úpravu 
Akceptováno jinak 
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přestupků, jak je navrhována v zásadní připomínce č. 3. 

Dále ČTÚ dává ke zvážení, zda není vhodnější odstupňovat 

výši sankcí podle jednotlivých přestupků a jejich 

závažnosti.  

 

Podle ČTÚ se dále jeví jako vhodná varianta využití sankce 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku podle § 35 písm. e) 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich (dále jen „ZOP“) a navrhuje vložení možnosti 

uložit tuto sankci do zákona, např. do nově vloženého 

posledního odstavce § 11. 

Odůvodnění: Vzhledem k potřebě definování jednotlivých 

skutkových podstat přestupků, bude nezbytné upravit tento 

bod, tak aby odpovídal znění § 11. Kromě toho ČTÚ 

navrhuje odstupňování jednotlivých sankcí za nově 

vymezené jednotlivé přestupky, jelikož i podle materiálu 

Zásady tvorby právní úpravy přestupků, je aktuálně 

navrhovaný rozsah od 0 – 10 000 000 Kč nežádoucí (viz 

kapitola 2.5 na str. 16).  

 

Zveřejnění rozhodnutí o přestupku může být uloženo jako 

sankce v přestupkovém řízení, pokud tak stanoví zákon (viz 

§ 50 odst. 1 ZOP). V důvodové zprávě k ZOP se uvádí: 

„Vzhledem k tomu, že dobrá pověst je pro právnickou osobu 

značnou hodnotou, lze předpokládat, že hrozba tímto 

správním trestem může mít určitý odstrašující účinek. Ze 

stejného důvodu je však správní trest značným zásahem do 

postavení právnické osoby, a bude proto nutné dobře vážit 

jeho uplatnění v konkrétním případě. Také s ohledem na 

přísnost tohoto správního trestu bude jeho uložení možné 

jen tehdy, pokud tak stanoví zákon. Jedním z účelů tohoto 

správního trestu je nutnost informovat veřejnost o nekalých 

obchodních praktikách právnických nebo podnikajících 

fyzických osob, které tedy z povahy věci často (v důsledku 

Bude na dozorovém orgánu, aby zvážil výši udělené sankce dle 

konkrétního přestupku. Navržená podoba horní výše pokuty 

vychází z faktu, že samotné nařízení ukládá členským státům, že 

stanovená pravidla a opatření pro ukládání opatření za porušení 

tohoto nařízení a zajištění jejich uplatňování musí být účinná a 

odrazující. 

MPO souhlasí s využitím sankce zveřejnění rozhodnutí o 

přestupku podle § 35 písm. e) zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZOP“)  

„(5) Za přestupek podle odstavce 3 nebo 4 lze spolu s pokutou 

uložit správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku.“ 
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svého závadného chování typicky v obchodním styku) ani 

dobré pověsti požívat nemohou.“ Podle názoru ČTÚ účel 

této správní sankce odpovídá problematice, kterou upravuje 

Nařízení, když je to právě odrazující účinek této sankce, 

který může poškozovaným podnikatelským uživatelům 

zlepšit jejich pozici vůči poskytovatelům online 

zprostředkovatelských služeb nebo poskytovatelům 

internetových vyhledávačů, a proto se jeví její možné 

využití ČTÚ jako žádoucí a navrhuje vložení této sankce do 

zákona. 

Zásadní připomínka 

 K § 12 odst. 1  

ČTÚ navrhuje upravit § 12 odst. 1 tak, že zní: 

 

„(1) Přestupky podle § 11 odst. 1 a 2 tohoto zákona 

projednává orgán dozoru, přestupky podle § XX odst. XX 

projednává Český telekomunikační úřad.“ 

Současný § 12 odst. 1 obsahuje odkaz na legislativní 

zkratku „orgán dozoru“, která je zavedena v § 10 odst. 1 pro 

„orgán příslušný k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto 

zákona“. Jak bylo vysvětleno v zásadních připomínkách č. 

1 a 2, ČTÚ není podle navrhovaného znění orgánem 

dozoru, tedy orgánem příslušným k výkonu dozoru nad 

dodržováním tohoto zákona. Z toho důvodu ČTÚ navrhuje 

toto legislativní zpřesnění. Podle toho, jak a v jakých 

ustanoveních budou upraveny jednotlivé přestupky, bude 

nutné doplnit odkazy na tato ustanovení. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno jinak 

„(1) Přestupky podle § 11 odst. 1 a 2 projednává orgán dozoru, 

přestupky podle § 11 odst. 3 a 4 projednává Český 

telekomunikační úřad.“ 

 

 K bodu 11 Materiálu - § 12 odst. 3 

ČTÚ navrhuje upravit bod 11 Materiálu tak, že zní: 

 

V § 12 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

 

„(3) Pokuty uložené za přestupky podle § XXX vymáhá 

Akceptováno 
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Český telekomunikační úřad.“. 

Odůvodnění: Znění navrhované MPO obsahuje odkaz na 

legislativní zkratku „orgán dozoru“, která je zavedena v § 

10 odst. 1 pro „orgán příslušný k výkonu dozoru nad 

dodržováním tohoto zákona“. Jak bylo vysvětleno výše v 

zásadní připomínce č. 1, ČTÚ je navrhován jako orgán 

dozoru nad dodržováním Nařízení, nikoliv zákona, proto by 

odkaz v tomto bodě na legislativní zkratku „orgán dozoru“ 

mohl být matoucí. Z toho důvodu navrhuje ČTÚ úpravu 

bodu, tak jak je navrhováno výše, jedná se tedy pouze o 

legislativní zpřesnění, tak, aby nedocházelo 

k pochybnostem, zda je ČTÚ orgánem dozoru nad 

dodržováním zákona či nikoliv a zda je tedy zároveň i 

orgánem určeným pro vymáhání pokut. Podle toho, jak a v 

jakých ustanoveních budou upraveny přestupky 

projednávané Českým telekomunikačním úřadem, bude 

nutné doplnit odkaz na tato ustanovení. 

Zásadní připomínka 

 K důvodové zprávě, k obecné části: str. 5 – poslední 

odstavec, str. 7 část 6 a ke zvláštní části str. 9 k bodu 2 

– Finanční zatížení ČTÚ 

Na str. 7 důvodové zprávy v části 6. navrhuje ČTÚ nahradit 

větu „Navrhovaná právní úprava nemá dopad na státní 

rozpočet.“, alespoň rámcovým vyčíslením možného 

ekonomického a finančního dopadu na rozpočet ČTÚ, resp. 

státní rozpočet v souvislosti s personálním zajištěním nové 

agendy. ČTÚ přitom předpokládá, že výše případných 

personálních nákladů nebude zanedbatelná. Průměrné roční 

náklady jen v oblasti platu a povinných zákonných odvodů 

(zdravotní a sociální pojištění) na jednoho zaměstnance 

sekce kontroly a ochrany spotřebitele ČTÚ dosahují 

630 336 Kč. Vzhledem ke specifičnosti předmětné agendy 

lze však v tuto chvíli jen stěží odhadovat její dopad do 

personální situace ČTÚ. ČTÚ proto navrhuje uvést výši 

Akceptováno jinak 

Podle odborného odhadu MPO, bude ČTÚ potřebovat na výkon 

předmětné problematiky kapacitu 2 zaměstnanců sekce kontroly a 

ochrany spotřebitele ČTÚ. MPO se domnívá, že tyto zaměstnance 

je ČTÚ schopen zajistit ze svých zdrojů a v současné době není 

nutné navyšovat rozpočtové prostředky ČTÚ k zajištění nově 

vznikající agendy. MPO je toho názoru, že náklady spojené 

s výkonem dané agendy by měly být hrazeny z finančních 

prostředků ČTÚ, resp. z vlastního rozpočtu ČTÚ na následující 

období.  

V tomto smyslu ve světle připomínky MF, MPO navrhuje úpravu 

předmětné části důvodové zprávy takto: 

 

„Navrhovaná právní úprava nemá dopad na státní rozpočet. Pro 

zajištění výkonu předmětné agendy se na základě odborného 

odhadu MPO předpokládá potřeba 2 zaměstnanců ve státní službě 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT5CSV1B)



23 

 

těchto nákladů na jednoho zaměstnance v důvodové zprávě 

a dále je vyčíslit např. na 5, 10 či 15 systematizovaných míst 

s odůvodněním, že je nezbytné počítat do budoucna s 

dopadem těchto nákladů na státní rozpočet a uvést, že se 

bude jejich konečná výše odvíjet od skutečnosti, kolik 

nových systematizovaných míst bude nutné vytvořit v 

souvislosti s budoucím rozsahem nápadu nové agendy. 

 

Dále ČTÚ navrhuje vypustit větu „ČTÚ je pro tuto činnost 

dostatečně věcně i odborně vybaven“, která je součástí 

odůvodnění zvláštní části důvodové zprávy k bodu 2. 

 

Odůvodnění: V důvodové zprávě na str. 5 je uvedeno, že 

„…MPO je připraveno podpořit administrativní a finanční 

posílení ČTÚ“. Na dalších místech důvodové zprávy, 

konkrétně na straně 7 v bodě 6 je však uvedeno, že 

navrhovaná právní úprava nemá dopad na státní rozpočet 

ani na ostatní veřejné rozpočty a dále ve zvláštní části 

důvodové zprávy K bodu 2, že ČTÚ je pro tuto činnost 

dostatečně věcně i odborně vybaven.  

 

Podle ČTÚ není v současné době zřejmé, jak rozsáhlá bude 

navrhovaná agenda a kolik finančních prostředků bude 

třeba k jejímu zajištění. Dá se však očekávat, že bude 

minimálně do budoucna vyžadovat navýšení 

systemizovaných míst a s tím tedy i související navýšení 

rozpočtových prostředků, a to zejména na platy státních 

zaměstnanců. Z toho důvodu ČTÚ navrhuje úpravu 

důvodové zprávy v části hodnotící dopady na státní 

rozpočet, a to alespoň rámcově s uvedením platových 

nákladů na jednoho zaměstnance v sekci kontroly a ochrany 

spotřebitele, která by měla novou agendu zajišťovat, s 

výhradou navýšení nároků na státní rozpočet do budoucna 

v případě nutnosti vytvoření nových systematizovaných 

s výkonem správních činností v oblasti provádění kontrolní a 

dozorové činnosti, vč. vymáhání plnění povinností stanovených 

nařízením 2019/1150. Tento rozsah by měl být ČTÚ schopen 

zajistit ze svých současných personálních a finančních zdrojů. 

S přijetím navrženého materiálu tak nejsou spojeny žádné dopady 

do personální a platové oblasti.“ 
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míst s ohledem na rozsah této agendy. Ze stejného důvodu 

je pak navrhováno vypuštění věty ve zvláštní části, že ČTÚ 

je pro tuto činnost dostatečně věcně i odborně vybaven, 

když za stávající situace není jasné, zda má skutečně ČTÚ 

v současné době dostatečnou kapacitu pro výkon této nové 

agendy či nikoliv, přičemž objem nárustu agendy se může 

následně v čase měnit. ČTÚ vítá návrh MPO na straně 5 na 

podporu administrativního a finančního posílení ČTÚ, není 

však zřejmé, jak chce takové podpory docílit, když jednání 

o systemizaci a rozpočtu prostředků na platy probíhá 

výlučně s MV ČR a MF ČR, tedy mimo MPO. Z toho 

důvodu ČTÚ navrhuje výše uvedenou úpravu důvodové 

zprávy, jelikož tento příslib ze strany MPO nepovažuje 

ČTÚ sám o sobě za dostatečný. 

Zásadní připomínka 

 K důvodové zprávě, str. 5 – poslední odstavec 

ČTÚ navrhuje revizi odůvodnění na str. 5 v posledním 

odstavci odůvodňující „zajištění přiměřeného a účinného 

vymáhání nařízení“. ČTÚ navrhuje vypustit z tohoto 

odstavce odkaz na čl. 14 Nařízení a související citaci článku 

a navrhuje následující znění předmětného odstavce např. 

takto: 

 

„Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) splňuje 

všechna kritéria uvedená v čl. 14 nařízení, který v otázce 

soudních řízení vedených zastupujícími organizacemi nebo 

sdruženími daná nařízením a veřejnými subjekty 

ponechává ČS jeví se jako vhodný dozorový orgán za 

účelem zajištění vymáhání nařízení. Jelikož nařízení 

poskytuje ČS značnou flexibilitu v rámci jeho 

implementace nařízení, a proto se jeví jako vhodný 

dozorový orgán pro dané a čl. 15 nařízení Zároveň je nutné 

zdůraznit, že se s ČTÚ nepočítá v roli mediátora pro řešení 

daných sporů. nestanoví konkrétní postup, jak má být 

Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBT5CSV1B)



25 

 

zajištěno jeho vymáhání, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu (dále jen „MPO“) navrhuje určení ČTÚ jako 

dozorového orgánu nad dodržováním nařízení, který 

bude zároveň projednávat a vymáhat přestupky. MPO 
je toho názoru, že za daných okolností není třeba vytvářet 

novou instituci v rámci dozoru a ČR může být v tomto 

řešení příkladem pro ostatní ČS. Z výše uvedených důvodů 

je MPO připraveno podpořit administrativní a finanční 

posílení ČTÚ.“. 

 

Dále ČTÚ navrhuje vložit do obecné části důvodové zprávy 

(např. na začátek str. 5, která přibližuje problematiku, 

kterou se Nařízení zabývá), že Nařízení obsahuje úpravu 

mediátorů, přičemž ty si podle Nařízení určuje poskytovatel 

online zprostředkovatelských služeb ve svých podmínkách 

a že tito musí splňovat požadavky podle čl. 12 odst. 2 

Nařízení, tudíž zákon nemůže stanovit správní orgán jako 

mediátora, jelikož nesplňuje požadavek nezávislosti a 

nestrannosti podle čl. 12 odst. 2 písm. a) Nařízení. Dále 

ČTÚ navrhuje na do stejné části doplnit odůvodnění, že 

MPO nepřistupuje k určení organizací nebo sdružení ani 

veřejných subjektů ve smyslu čl. 14 odst. 5 Nařízení k 

podávání žalob k vnitrostátním soudům. 

 

Odůvodnění: Připomínkovaná část obecné části důvodové 

zprávy je nadepsána „zajištění přiměřeného a účinného 

vymáhání nařízení“ a následně odkazuje na čl. 14 Nařízení, 

přičemž tento odkaz je nesrozumitelný a ČTÚ se domnívá, 

že by měl být vypuštěn. Čl. 14 Nařízení (ve spojení s 

recitálem 44) upravuje právo podat žalobu u vnitrostátního 

soudu, netýká se tedy dozoru nad dodržováním nařízení, 

které má na základě čl. 15 Nařízení vykonávat ČTÚ. Není 

proto jasné, proč se v důvodové zprávě konstatuje, že ČTÚ 

splňuje všechna kritéria podle čl. 14 Nařízení a vzápětí se 
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dodává, že se nepočítá s rolí ČTÚ jako mediátora. Podle čl. 

14 může členský stát určit organizace nebo sdružení, popř. 

veřejné subjekty, které (za splnění dalších podmínek 

vymezených v čl. 14 Nařízení) mohou podávat žaloby k 

vnitrostátním soudům namísto podnikatelských uživatelů 

nebo uživatelů firemních internetových stránek na 

poskytovatele online zprostředkovatelských služeb nebo 

internetových vyhledávačů. 

 

Podle Materiálu je však ČTÚ přidělována pravomoc pouze 

k výkonu dozoru nad dodržováním Nařízení a projednávání 

a vymáhání přestupků na základě čl. 15 Nařízení, nikoliv k 

podávání žalob za poškozené subjekty podle čl. 14 

Nařízení. Z recitálu (bodu 44 a 45) dále vyplývá, že 

subjekty podle čl. 14 Nařízení musí být výslovně pověřeny 

k podávání takových žalob a členský stát poté sdělí Komisi 

totožnost takových subjektů. Z toho důvodu ČTÚ navrhuje 

odkaz na čl. 14 Nařízení vypustit v rámci 

připomínkovaného odstavce a případně doplnit na jiném 

místě důvodové zprávy odůvodnění toho, proč nepřistoupil 

k určení organizací nebo sdružení, popř. veřejného subjektu 

k podávání žalob podle čl. 14 Nařízení. 

 

Dále je třeba rozlišovat mezi mediací (čl. 12 Nařízení), 

speciálním mediátorem (čl. 13 Nařízení) a subjektem 

vedoucím soudní řízení (čl. 14 Nařízení). ČTÚ nemůže být 

mediátorem či specializovaným mediátorem ve smyslu 

Nařízení, jelikož nesplňuje dané podmínky, zejména 

podmínky nestrannosti a nezávislosti podle čl. 12 odst. 2 

písm. a) Nařízení. Z toho důvodu ČTÚ navrhuje doplnění 

odůvodnění v tomto smyslu na jiném místě důvodové 

zprávy, jelikož mediace nesouvisí s dozorem nad 

dodržováním Nařízení, kterým se připomínkovaný 

odstavec zabývá a zařazení věty „Zároveň je nutné 
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zdůraznit, že se s ČTÚ nepočítá v roli mediátora pro řešení 

daných sporů.“ do tohoto odstavce není systematické. 

Zásadní připomínka 

 Obecně k Materiálu 

ČTÚ doporučuje v rámci novelizace revidovat znění 

poznámek pod čarou, zejména poznámek č. 3, 5, 8 a 10. 

Odůvodnění: Zákon obsahuje odkazy na již neúčinné 

právní předpisy, především na zákon č. 71/1967 Sb., o 

správním řízení (správní řád), dále pak odkazuje např. na 

zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákon č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

návrh technické úpravy. 

Akceptováno 

 K rozdílové tabulce 

ČTÚ upozorňuje, že bod č. 3 tabulky vztahující se k § 10 

písm. c) není v souladu s navrhovaným zněním zákona, 

doporučuje tedy následně provést revizi rozdílové tabulky. 

Odůvodnění: Legislativně technická připomínka 

Akceptováno 

 K důvodové zprávě – zvláštní část 

ČTÚ navrhuje, aby bylo v důvodové zprávě doplněno 

odůvodnění čl. II Materiálu, který stanoví účinnost zákona 

patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

Odůvodnění: Podle současného znění zákona č. 309/1999 

Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv (dále 

jen „zákon o Sbírce“) nabývají právní předpisy účinnosti k 

1. lednu nebo k 1. červenci kalendářního roku (viz § 3 odst. 

3). Dále však stanoví v § 3 odst. 4, že „Vyžaduje-li to 

naléhavý obecný zájem, lze ve zvlášť výjimečných 

případech stanovit dřívější den nabytí účinnosti než 

stanovený v odstavci 3, nejdříve však počátkem dne 

následujícího po dni vyhlášení právního předpisu. […]“. 

Jelikož je navrhována odlišná úprava účinnosti než podle 

zákona o Sbírce, měl by předkladatel podle názoru ČTÚ 

(shodně se stanoviskem Odboru vládní legislativy Úřadu 

Akceptováno 
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vlády České republiky) odůvodnit v důvodové zprávě, proč 

se od zákonné úpravy účinnosti odchýlil a určit naléhavý 

obecný zájem, který zákon předpokládá pro udělení 

výjimky. 

   

 

V Praze 6. září 2020 

Vypracoval: Ing. Vítězslav Doubek, Ph.D., Mgr. Hana Benešová DiS. Podpis: 
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