
 

III. 
 

Odůvodnění 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 
 

Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího 
nástroje je předkládána na základě zmocnění obsaženého v § 150 odst. 5 zákona č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 311/2019 Sb. Novela zákona 
o elektronických komunikacích provedená zákonem č. 311/2019 Sb. zavedla do § 66a 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 
2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“), 
povinnost Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“) zajistit a zveřejnit srovnávací 
nástroj, který umožní porovnávat a posuzovat různé veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací (dále jen "srovnávací nástroj") z hlediska cen za poskytování služeb a kvality 
poskytované služby. Tento nástroj má být provozně nezávislý na podnikatelích poskytujících 
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, jasně uvádět identifikační údaje 
provozovatele srovnávacího nástroje, stanovit jasná a objektivní kritéria, z nichž bude 
porovnání vycházet, poskytovat přesné a aktuální informace a uvádět čas poslední 
aktualizace, být otevřený jakémukoli podnikateli poskytujícímu veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací, zpřístupňovat důležité informace a obsahovat širokou škálu 
nabídek, jež pokrývá významnou část trhu, a v případě, že zobrazené informace nepředstavují 
úplný přehled trhu, zřetelné prohlášení v tomto smyslu před zobrazením výsledků, nabízet 
účinný postup pro nahlášení nesprávných informací, a obsahovat možnost srovnání cen 
a kvality poskytovaných služeb mezi nabídkami dostupnými pro spotřebitele a mezi těmito 
nabídkami a standardními veřejně dostupnými nabídkami pro jiné koncové uživatele. Jedná 
se o zásadní nástroj k posílení postavení spotřebitelů, resp. koncových uživatelů.  

 
Podle § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích jsou podnikatelé poskytující 

veřejně dostupné služby elektronických komunikací povinni předávat Úřadu nebo 
poskytovateli srovnávacího nástroje veškeré informace nezbytné pro zajištění srovnávacího 
nástroje.  

 
 Podle § 66a odst. 5 zákona o elektronických komunikacích stanoví rozsah, formu 
a způsob předávání těchto informací Úřadu prováděcí právní předpis. K provedení tohoto 
ustanovení je vydávána předkládaná vyhláška. Její vydání je zcela nezbytné pro zajištění 
řádného fungování srovnávacího nástroje, jeho „naplnění“ daty. 

  
 
 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 
Zákon o elektronických komunikacích, k jehož provedení je vyhláška vydávána, 

stanoví povinnost Úřadu zveřejnit srovnávací nástroj. K vydání vyhlášky je Úřad zmocněn 
ustanovením § 150 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, vyhláška pak provádí 
§ 66a odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, když stanoví rozsah, formu a způsob 
předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  

 
Vyhláška je v souladu s požadavky Kodexu, ustanovení § 66a zákona o elektronických 

komunikacích, na jehož základě, resp. k jehož provedení je vyhláška vydávána, vychází 
z tohoto Kodexu a bylo do zákona vloženo před uplynutím implementační lhůty Kodexu 
(21. prosince 2020). Vyhláška je technického rázu, podrobnosti tohoto typu ponechává Kodex 
na národní úpravě. Úprava týkající se srovnávacího nástroje byla do zákona o elektronických 
komunikacích (§ 66a) včleněna v souvislosti s úpravou práv spotřebitelů zákonem 
č. 311/2019 Sb. 

 
Návrh není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu 

s obecnými zásadami práva Evropské unie (např. zásadou právní jistoty, proporcionality 
a zákazem diskriminace).  

 
Na základě těchto skutečností je možné návrh vyhlášky hodnotit jako plně slučitelný 

s právem Evropské unie. 
 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 
zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Návrh nepředstavuje nové požadavky na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty 

a nejsou s ním spojeny žádné nové požadavky na navýšení personálních kapacit a objemu 
prostředků na platy či dodatečné požadavky na navýšení prostředků na jiné výdaje, než jsou 
platy. Vytvoření srovnávacího nástroje bude nákladem státního rozpočtu, jedná se však 
o dopad zákonné úpravy (zákon č. 311/2019 Sb.), nikoli navrhované vyhlášky, která stanoví 
pouze parametry ze zákona poskytovaných informací. Návrh vyhlášky nemá sám o sobě 
hospodářské a finanční dopady na podnikatelské prostředí, povinnost poskytovat Úřadu 
informace a s ní související nutnost nést určité náklady na předávání těchto informací (např. 
úpravu elektronických systémů) byla stanovena zákonem o elektronických komunikacích, 
návrh vyhlášky tyto náklady minimalizuje (nastavení formy a způsobu předávání tak, aby 
znamenal minimální zásah do stávajících systémů). Návrh nemá ani negativní dopady na 
specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny. Návrh rovněž nepředpokládá negativní dopady na životní prostředí. 

 
 

5. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Návrh vyhlášky nemá jakékoliv dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen, týká se výhradně činností podnikatelských subjektů.  

 
6. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 
 

Na základě navrhované právní úpravy nebude ze strany Úřadu docházet k žádnému 
zpracování osobních údajů uživatelů srovnávacího nástroje z řad zákazníků. Přihlášení do 
aplikace pro předávání dat je umožněno zadáním uživatelského jména (ve formě e-mailové 
adresy) a hesla prostřednictvím webového rozhraní nebo na SFTP server a při registraci 
operátora bude uvedeno i jméno a příjmení kontaktní osoby. Zabezpečení obou způsobů bude 
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zajištěno dle odpovídajících norem kyberbezpečnosti (zejména zákon 181/2014 Sb. 
a vyhláška 82/2018 Sb.). Ochrana těchto osobních údajů bude plně zajištěna. 

 
7. Zhodnocení korupčních rizik 

 
S navrhovanou úpravou nejsou spojena žádná korupční rizika, jedná se o technický 

předpis stanovící jen rozsah, formu a způsob předávání informací Úřadu, pro všechny 
podnikatele jednotně bez jakéhokoli dalšího vrchnostenského zásahu. 

 
8. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Nebyly identifikovány žádné dopady navrhované právní úpravy na bezpečnost nebo 

obranu státu. 
 
9. Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

 
V souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2020 

s vyznačením povinnosti zpracování RIA se hodnocení dopadů regulace (RIA) podle 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) u tohoto návrhu vyhlášky 
nezpracovává. 
 
10. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zásadami digitálně přívětivé 

legislativy 
 

Navrhovaná právní úprava byla vyhodnocena vzhledem k následujícím zásadám, nutno 
však uvést, že většina těchto principů dopadá spíše na implementaci zákonné úpravy (§ 66a 
zákona o elektronických komunikacích): 

 
1. Budování přednostně digitálních služeb (princip digital by default)  

 
Navrhovanou vyhláškou se upravuje rozsah, forma a způsob předávání informací 

pro zajištění srovnávacího nástroje, který je ze zákona elektronický, přístupný způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. V tomto ohledu také vyhláška předpokládá výhradně 
elektronickou formu předávání informací.  
 

Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   
 

2. Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb 
 

Údaje do srovnávacího nástroje poskytují podnikatelé poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací. Ti jsou rovněž odpovědní za včasnost a aktuálnost 
předaných informací. Samotný srovnávací nástroj tato vyhláška neupravuje, informace 
v něm obsažené však budou maximálně přístupné ve smyslu § 66a zákona 
o elektronických komunikacích. Do okamžiku, kdy jsou do srovnávacího nástroje 
zaneseny jiné, jsou stávající informace volně a opakovaně dostupné. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   

 
 

3. Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním 
postižením (princip governance accessibility) 

 
Na předmětnou vyhlášku se tato zásada neaplikuje, vyhláška v rozsahu zmocnění 

upravuje pouze podrobnosti zákonné povinnosti pro podnikatele. Povinnosti ohledně 
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srovnávacího nástroje jsou v tomto ohledu stanoveny zákonem o elektronických 
komunikacích. 

  
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena, resp. není návrhem popřena.   

 
4. Sdílené služby veřejné správy 

 
Informace poskytnuté podnikateli poskytujícími veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací jsou určeny pro nejširší veřejnost, nejedná se o systém, který 
by měl mít „neveřejnou“ část, kterou by bylo nutno sdílet mezi subjekty veřejné správy. 
Informace tak budou volně dostupné i těmto subjektům. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena, resp. není návrhem popřena.   

 
5. Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy 

 
Srovnávací nástroj pro své řádné fungování ve smyslu § 66a zákona 

o elektronických komunikacích nevyžaduje propojení s jinými informačními systémy, 
údaje z něj nemají být ze své podstaty primárně sdíleny v rámci veřejné správy. Jedná se 
o nástroj k soustředění jinak veřejně dostupných informací o službách podnikatelů 
umožňující jejich vzájemné porovnání za účelem výběru poskytovatele služby na základě 
nejvhodnějšího výsledku zadaných parametrů.  

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena, resp. není návrhem popřena.   

 
6. Mezinárodní interoperabilita – budování služeb propojitelných a využitelných 

v evropském prostoru 
 

Srovnávací nástroj není propojen s žádným informačním systémem mimo Českou 
republiku, ani to není jeho účelem. Je přístupný všem subjektům způsobem umožňující 
dálkový přístup prostřednictvím sítě Internet. Není primárním požadavkem Kodexu 
propojení srovnávacích nástrojů v členských zemích, každý subjekt v rámci Evropské unie 
má však možnost údaje ze srovnávacího nástroje využívat. 

 
Zásada není navrhovanou úpravou dotčena, resp. není návrhem popřena.  

 
7. Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby (princip GDPR) 

 
Soulad navrhované právní úpravy s dotčenou zásadou je zhodnocen v části 

„Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů“. Jak je již tam uvedeno, na základě navrhované úpravy nebude docházet ke 
zpracování osobních údajů, vyjma přístupových údajů osob oprávněných k přístupu na 
server, tyto údaje budou zabezpečeny. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   

 
8. Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb (princip open 

government) 
 

Princip otevřenosti srovnávacího nástroje je upraven v § 66a zákona 
o elektronických komunikacích, kdy má být tento otevřený jakémukoli podnikateli 
poskytujícímu veřejně dostupné služby elektronických komunikací, zpřístupňovat důležité 
informace a obsahovat širokou škálu nabídek, jež pokrývá významnou část trhu, 
a v případě, že zobrazené informace nepředstavují úplný přehled trhu, zřetelné prohlášení 
v tomto smyslu před zobrazením výsledků. Zároveň má být přístupný komukoli způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup a být bezplatný. Zároveň má poskytovat přesné a aktuální 
informace s uvedením data aktualizace. Navrhovaná úprava do těchto principů nijak 
nezasahuje, stanoví veskrze technické požadavky na poskytování informací do systému. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   

 
9. Technologická neutralita 

 
Navrhované řešení je technologicky neutrální, resp. postavené na otevřených 

formátech umožňující další digitální zpracování dat ve srovnávacím nástroji, umožňuje 
export dat ze stávajících systémů podnikatelů. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   

 
10. Uživatelská přívětivost 

 
Navrhovaná úprava se vztahuje k činnostem podnikatelů poskytujících informace 

pro zajištění srovnávacího nástroje a umožňuje jednoduchým způsobem prostřednictvím 
rozhraní odeslat tyto informace do srovnávacího nástroje bez nutnosti dalších omezujících 
aktivit. 

 
Zásada byla při přípravě právního přepisu dodržena.   
 

11. Odůvodnění stanovení data účinnosti 
 
 Datum nabytí účinnosti vyhlášky je stanoveno v souladu s § 3 odst. 3 zákona 
č. 399/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, tak, aby rozsah, forma a způsob předávání informací začaly být pro dotčené subjekty 
závazné v rámci zákonné lhůty pro implementaci povinností vyplývajících z ustanovení § 66a 
zákona o elektronických komunikacích a zároveň souběžně s datem faktického zprovoznění 
technického řešení pro předávání dat srovnávacímu nástroji, tedy od 1. ledna 2021. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K § 1 
  

V souladu se zákonným zmocněním stanoví rozsah údajů (informací), které jsou podle 
§ 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích podnikatelé poskytující veřejně dostupné 
služby elektronických komunikací (povinné subjekty) povinni poskytovat Úřadu, a to 
vymezením druhů služeb, jichž se povinnost předávat informace týká. Podrobný rozsah 
informací k jednotlivým druhům služeb je upraven v příloze vyhlášky (viz dále). Jedná se o tyto 
druhy služeb: 

 Mobilní volání (hlas, SMS a datová služba v mobilním telefonu, zpoplatňované jak 
paušální částkou, tak s využitím předplacených karet) 

 Mobilní internet (internet pro notebooky a laptopy, poskytovaný prostřednictvím datové 
karty a zpoplatňovaný jak paušální částkou, tak s využitím předplacených karet) 

 Volání v pevném místě (PSTN a VoIP telefonie s využitím geografických i 
negeografických čísel) 

 Internet v pevném místě (služby prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí, včetně 
mobilních sítí, pokud je mobilita služby omezena) 

 Televize (služby prostřednictvím kabelových i bezdrátových sítí poskytovaných za úplatu)  

 Balíčky (různé kombinace výše uvedených služeb) 

Tato vyhláška má v tomto ohledu stanovit rozsah informací poskytovaných pro zajištění 
srovnávacího nástroje. Odpovědnost za aktuálnost a správnost informací poskytovaných 
Úřadu mají ve smyslu § 66a odst. 4 zákona o elektronických komunikacích podnikatelé, kteří 
jsou povinni poskytovat veškeré informace nezbytné pro zajištění srovnávacího nástroje. Aby 
bylo zajištěno smysluplné fungování srovnávacího nástroje v souladu se zákonem, je 
nezbytné, aby byly údaje procházející srovnáním aktuální, je tedy nutno, aby byly informace 
poskytovány Úřadu včas, resp. bezprostředně po jejich aktualizaci (k tomu blíže viz 
odůvodnění k § 2). 

Předávané informace se týkají všech služeb, poskytovaných spotřebitelům, tj. fyzickým 
osobám, které využívají nebo žádají veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 
účely mimo rámec své podnikatelské činnosti. Služby poskytované obchodním korporacím 
jsou ze strany podnikatelů (operátorů) často individualizované konkrétním požadavkům 
a potřebám těchto korporací, a jejich zahrnutí do nástroje, který pracuje se standardizovanými 
nabídkami, není možné. Zákon o elektronických komunikací nadto v § 66a odst. 2 písm. g) 
výslovně zmiňuje dostupnost srovnání cen a kvality poskytovaných služeb pro spotřebitele, 
a dále i pro jiné koncové uživatele, mezi které Úřad řadí specifické typy koncových uživatelů 
(senioři, zdravotně postižení, studenti), pro které podnikatelé vytvářejí zvláštní nabídky, 
nedostupné běžným uživatelům. 

 
 
K § 2 
 
 Zákonné zmocnění dále ukládá stanovit vyhláškou formu a způsob předávání informací 
pro srovnávací nástroj. Vyhláška tak v § 2 specifikuje formu a způsob, kterým podnikatelé 
budou Úřadu informace, ve struktuře uvedené v příloze č. 1, předávat. Předávání dat bude 
probíhat elektronickou formou prostřednictvím odděleného, zabezpečeného přístupu každého 
podnikatele na k tomu účelu vyčleněný server, a to ve formátech, které umožní strojové 
zpracování předaných dat a jejich následné automatické promítnutí do výsledků srovnávacího 
nástroje, dostupného koncovým uživatelům. Povinné subjekty předávají Úřadu informace na 
webovém formuláři přehledně strukturovaném do skupin parametrů se zohledněním logiky 
jejich použití pro různé varianty služeb. Informace mohou povinné subjekty poskytovat jak 
manuálně vyplněním tohoto formuláře, tak automatizovaně dávkovým nahráváním zdrojových 
dat (ve formátu CSV (Comma-separated values), kódování UTF-8 (Unicode Transformation 
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Format) bez BOM (Byte Order Mark), s oddělovačem sloupců středníkem, oddělovačem 
desetinných míst tečkou, texty uzavřenými v dvojitých uvozovkách, oddělovačem řádku „\n“ 
nebo „\r\n“, s přesně definovanými názvy souborů, strukturou sloupců, jejich formátu a 
povolených hodnot). Oba způsoby zadávání dat jsou rovnocenné a výběr jejich použití je na 
rozhodnutí povinného subjektu. Menší podnikatelé s omezeným portfoliem služeb a 
geografickou působností budou moci data o svých službách vyplnit manuálně na webovém 
formuláři, zatímco podnikatelé s komplexnější nabídkou služeb budou mít možnost data 
poskytovat automatizovaným dávkovým nahráváním. Zvolené řešení tak zohledňuje potřeby 
obou typů operátorů a snižuje administrativní náročnost procesu předávání dat na nezbytné 
minimum. 
 

V odstavci 2 je pak stanoveno, že Úřad poskytne přístup k  (SFTP) serveru po registraci 
povinného subjektu. Za účelem registrace a získání přístupu na (SFTP) server s uživatelským 
rozhraním pro předávání informací obdrží povinný subjekt e-mailovou zprávu na kontaktní 
e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za povinný subjekt, nahlášenou Úřadu při 
oznámení komunikační činnosti podle § 13 zákona o elektronických komunikacích, s návodem 
na registraci a vytvoření přístupu k uživatelskému rozhraní. Povinný subjekt může o zaslání 
informací pro registraci a vytvoření přístupu k uživatelskému rozhraní požádat Úřad i na 
kontaktní e-mailové adrese, uvedené na webové stránce srovnávacího nástroje cen a kvality. 

Odstavec 3 potom stanoví způsob poskytování informací potřebných pro zajištění 
srovnávacího nástroje, kdy by tyto informace neměly být starší tří pracovních dnů, aby byl 
naplněn požadavek jejich aktuálnosti. Doba tří pracovních dnů je přiměřená pro to, aby 
podnikatel měl dostatek času na předání informací, zároveň ještě zaručuje přijatelnou míru 
aktuálnosti.  

 
K § 3 
  
 Datum nabytí účinnosti navrhované vyhlášky je stanoveno v souladu s § 3 odst. 3 
zákona č. 399/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, tak, aby rozsah, forma a způsob předávání informací začaly být pro 
podnikatele, kterým ze zákona o elektronických komunikacích vyplývá povinnost poskytovat 
informace pro účely srovnávacího nástroje, závazné současně s faktickým zprovozněním 
technického řešení pro předávání dat srovnávacímu nástroji a současně v rámci zákonné lhůty 
pro implementaci povinností vyplývajících z ustanovení § 66a zákona o elektronických 
komunikacích. Podle článku II. zákona č. 311/2019 Sb. Úřad srovnávací nástroj v části týkající 
se kvality poskytované služby zveřejní nebo zajistí jeho provozování certifikací do 9 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti zákona č. 311/2019 Sb. (1. dubna 2020), tedy do 1. ledna 2021.  
 
 
K příloze  
 

Parametry uvedené k jednotlivým druhům služeb byly navrženy tak, aby Úřad jejich 
prostřednictvím dokázal ve strukturované formě zaznamenat všechny veličiny, relevantní pro 
stanovení výsledné ceny služby pro uživatele, na základě jím individuálně zadané spotřeby, 
a všechny relevantní kvalitativní kritéria služby, jež mohou dále ovlivnit jeho nákupní 
rozhodnutí, a to ve vztahu ke všem komerčně nabízeným variantám služby podle jejich 
obchodního označení. Míra detailu těchto parametrů vychází ze současného způsobu 
cenotvorby, panujícího na trzích předmětných služeb v České republice a je klíčová pro 
přesnost výsledné kalkulace ceny srovnávacím nástrojem.  
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