
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

„Návrh vyhlášky o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje“ 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedkyně Rady Českého 

telekomunikačního úřadu dne 14. září 2020 (čj. ČTÚ-41 349/2020-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení 

návrhu. Vypořádání připomínek se uskutečnilo korespondenční cestou ve dnech od 26. listopadu 2020 do 2. prosince 2020 a Radou Českého 

telekomunikačního úřadu bylo projednáno dne 4. prosince 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Národní 

bezpečnostní 

úřad 

 

 

1. K § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení 

V souladu s čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slova „veřejně dostupné služby“ uvést v 

jednotném čísle. 

2. K § 1 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme slovo „hlas“ nahradit slovem „volání“, 

které odpovídá terminologii zákona o elektronických 

komunikacích. 

3. K § 1 odst. 1 písm. c) 

Doporučujeme slovem „poskytovaná“ nahradit slovem 

„volání“. 

4. K § 2 odst. 3  

Doporučujeme větu uvést v tomto znění „Povinný subjekt 

předá informace podle § 1 nejpozději do tří pracovních 

K bodu 1 

Akceptováno 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

Název předmětné služby je již určen slovem (mobilní) „volání“ 

a následný text tento pojem konkretizuje na jednotlivé služby, 

kterými se rozumí hlas, SMS a datová služba. Rovněž zákon 

o elektronických komunikacích v § 2 písm. s) vymezuje volání 

jako spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací, které umožňuje obousměrnou 

hlasovou komunikaci. Definovat službu „volání“ prostřednictvím 

stejného pojmu by nadto nebylo účelné. ČTÚ nicméně termín 

„hlas“ nahradí termínem „hlasová komunikační služba“. Tento 

termín definuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský 

kodex pro elektronické komunikace (dále jen „Kodex“) jako 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací pro 

uskutečňování a přijímání, a to přímo či nepřímo, vnitrostátních 

nebo vnitrostátních a mezinárodních volání prostřednictvím 
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dnů od jejich změny.“. jednoho či více čísel národního nebo mezinárodního číslovacího 

plánu. 

 

K bodu 3 

Akceptováno jinak 

V souladu s výše uvedeným doplněním rozšíří ČTÚ termín 

„služba“ na termín „hlasová komunikační služba“ (viz výše 

k bodu 2). 

 

K bodu 4 

Akceptováno, upraveno k jiné připomínce (připomínka č. 2 

ICT Unie, z.s.) 

Ministerstvo 

financí 

 

 

1. V Důvodové zprávě je uvedeno, že 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. Vytvoření srovnávacího nástroje bude nákladem 

státního rozpočtu. Jedná se však o dopad zákonné úpravy 

(zákon č. 311/2019 Sb.). V souladu s vyjádřením 

v Důvodové zprávě Ministerstvo financí očekává, že dopad 

zákonné úpravy na státní rozpočet bude v rámci výdajů 

schválených v rámci projednávání novely zákona 

č. 311/2019 Sb. a doporučuje tuto skutečnost v materiálu 

zmínit.  

 
2. K § 1: 

V odstavci 2 doporučuje Ministerstvo financí za slovo 

„předává“ doplnit slovo „Úřadu“. 

  

3. K příloze:  

V jednotlivých částech označených čísly doporučuje 

Ministerstvo financí členění pomocí pomlček nahradit 

K bodu 1 

Akceptováno 

Do odůvodnění bude doplněn údaj o nákladech na zřízení 

a provoz srovnávacího nástroje (náklady na vytvoření a provoz 

srovnávacího nástroje v prvních třech letech nepřekročí 3,5 

miliónu korun a bude hrazen z rozpočtové kapitoly ČTÚ), a to 

vzhledem k tomu, že § 66a zákona o elektronických komunikací 

nebyl součástí vládního návrhu zákona, ale byl přijat jako 

pozměňovací návrh v Poslanecké sněmovně. 

 

K bodu 2 

Akceptováno 

 

K bodu 3 

Akceptováno 
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desetinným členěním (tj. 1.1, 1.2 atd.). Členění pomocí 

pomlček je nevhodné z hlediska budoucích změn a 

odkazů. 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

 

 

1. K § 1 

V ustanovení § 1 je stanoven rozsah údajů, které má 

předávat podnikatel pro zajištění srovnávacího nástroje. 

Tento nástroj bude sloužit spotřebitelům k orientaci na trhu 

služeb elektronických komunikací. 

V odst. 1 písm. a), b) a e) se jedná o údaje o službách, 

které jsou zpoplatněné, poskytované za úplatu, což 

odpovídá smyslu úpravy. Není zřejmé, proč u služeb 

zahrnutých pod písm. c) a d) není jejich zpoplatnění 

uvedeno. 

Doporučujeme doplnit v tomto smyslu text návrhu. 

 

2. K § 2 odst. 3 

Doporučujeme přeformulovat text odst. 3, např.: „Povinný 

subjekt předává informace podle § 1 vždy do tří 

pracovních dnů od jejich změny.“ 

 

3. K příloze k vyhlášce 

Pokud má být touto vyhláškou řešeno ustanovení § 66a 

odst. 4 a odst. 5 zákona tj. zajištění aktualizovaných dat o 

veřejně dostupných službách elektronických 

komunikacích, poskytovaných registrovanými podnikateli 

(povinný subjekt) za účelem „naplnění“ a „fungování“ 

srovnávacího nástroje v gesci Úřadu (ČTÚ), je zcela 

nezbytné, aby struktura dodávaných informací o 

jednotlivých veřejně dostupných službách elektronických 

komunikací byla pokud možno jednotná, a tudíž 

srovnatelná. 

Z tohoto pohledu není rozsah a parametry jednotlivých 

K bodu 1 

Vysvětleno, doplněno odůvodnění 

Smyslem zmínky o způsobu zpoplatnění uvedené v odstavci 1 

písm. a) a b) nebylo primárně vymezit okruh těchto služeb jen na 

ty, které jsou zpoplatněné, ale upřesnit, že do okruhu 

srovnávaných služeb patří služby s různým způsobem 

zpoplatnění. U písmen c) a d) v odstavci 1 tato potřeba 

dodatečného zpřesnění odpadá, neboť oba typy služeb jsou 

typicky zpoplatňovány ex-post, tedy dle skutečně využitých 

služeb v průběhu uplynulého zúčtovacího období. I u těchto 

služeb nicméně platí, že do srovnávacího nástroje jsou zahrnuty 

pouze služby, které jsou podnikateli poskytovány za úplatu. 

Protože u služby, uvedené v odst. 1 pod písm. e) tato skutečnost 

nemusí být zcela zřejmá (dostupný je rovněž bezplatný příjem 

televizních kanálů prostřednictvím terestrického vysílání), omezil 

ČTÚ v tomto bodu okruh služeb pouze na ty, které jsou 

poskytovány za úplatu. 

Doplnění odůvodnění: K §1 - Pro účely provozování 

srovnávacího nástroje budou Úřadu předávány informace pouze 

ke službám poskytovaným za úplatu. Tato informace je ve výše 

uvedeném výčtu zvlášť zdůrazněna u služeb, které jsou 

uživatelům dostupné i zdarma (televize v případě terestrického 

vysílání). 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

Předmětný text byl přeformulován dle návrhu Národního 

bezpečnostního úřadu (viz výše připomínka č. 4 NBÚ) a 

ustanovení upraveno k jiné připomínce (připomínka č. 2 ICT 
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druhů služeb, uvedených v příloze k vyhlášce, podle 

našeho názoru, dostatečně specifikovaný a jednoznačně 

srozumitelný pro všechny podnikatele. Zejména oblast 6 - 

Balíčky je velmi specifická pro jednotlivé podnikatele a je 

často spojována s aktuální situací na trhu, tj. jejich 

kombinace a zvýhodnění se průběžně mění.  

Doporučujeme tedy zajistit srovnatelnost rozsahu a 

parametrů poskytovaných služeb (podle § 1 vyhlášky a 

podle přílohy k vyhlášce) prostřednictvím jednotného 

strukturovaného elektronického formuláře (šablony) 

dostupného na serveru Úřadu (viz § 2 vyhlášky).   

Unie, z.s.). 

 

K bodu 3 

Vysvětleno 

ČTÚ souhlasí s připomínkou Ministerstva zemědělství a uvádí, že 

jednotné strukturované elektronické formuláře, připravené ve 

formátu umožňujícím strojové zpracování informací, budou 

povinným subjektům dostupné na vyhrazeném serveru podle § 2 

odst. 1 vyhlášky a ČTÚ tyto formuláře povinným subjektům 

vhodným způsobem předem distribuuje, a to v souladu s principy 

právní úpravy digitálních služeb, i mimo přístup na zmíněný 

server. Způsob poskytování informací o balíčcích byl upraven na 

poskytnutí URL odkazu na balíček zahrnující konkrétní službu a 

jeho uvedení u jednotlivých druhů služeb. 

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

 

 

1. K § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení – doporučujeme 

slova „veřejně dostupné služby“ uvést v jednotném čísle. 

 

2. K § 1 odst. 1 písm. a) - doporučujeme slovo „hlas“ 

nahradit slovem „volání“, které odpovídá terminologii 

zákona o elektronických komunikacích. 

K bodu 1 

Akceptováno 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

Viz výše vypořádání připomínky č. 2 Národního bezpečnostního 

úřadu. 

Ministerstvo 

vnitra 

 

 

 

1. K § 1 odst. 1 písm. a) a příloze bodu 1): 

Ze znění vyhlášky ani odůvodnění není jasné, zda pojem 

„datová služba“ zahrnuje i službu MMS či nikoliv. V 

případě, že tomu tak není, doporučujeme do vyhlášky tuto 

službu doplnit. Jde o některými koncovými uživateli stále 

využívanou alternativu k mobilnímu internetu při posílání 

multimediálních souborů, a proto by pro možnost 

objektivního srovnání služeb elektronických komunikací 

měla být tato služba ve srovnávacím nástroji rovněž 

zahrnuta. 

K bodu 1 

Neakceptováno 

ČTÚ si je vědom, že MMS je pro některé uživatele stále 

využívanou a žádanou službou, nicméně ČTÚ se jí, po zvážení, 

rozhodl do srovnávacího nástroje, jako samostatný parametr, 

nezahrnovat. Důvodem je snaha zachovat uživatelskou 

přívětivost srovnávacího nástroje, který by po uživatelích měl 

vyžadovat vyplnění spotřeby pouze u těch služeb, které jsou 

v průměru (pro běžného spotřebitele) rozhodující při výběru 

služby. ČTÚ je přesvědčen, že pro službu MMS toto v průměru 

neplatí, když poměr počtu MMS a SMS zpráv je za rok 2019 

přibližně 1:100. Služba MMS je navíc v praxi hojně nahrazována 
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2. K § 2 odst. 1: 

Z uvedeného ustanovení by mohlo vyplývat, že se slovo 

„manuálně“ vztahuje ke způsobu předání formuláře, 

nikoliv ke způsobu vyplnění. Doporučujeme tedy vypustit 

slovo „manuálně“ a ponechat pouze formulaci 

„prostřednictvím formuláře“, která je podle našeho názoru 

dostačující a pro adresáta normy srozumitelnější. 

3. K nadpisu vyhlášky: 

Navrhujeme v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády odstranit čárku za slovy „ze 

dne …..2020“. 

4.K § 2 odst. 3: 

Navrhujeme slovo „tři“ nahradit v souladu s čl. 43 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády arabskou číslicí „3“.  

Případně navrhujeme v souladu s obvyklou legislativní 

technikou odstavec 3 uvést ve znění: „(3) Povinný subjekt 

předává informace podle § 1 nejpozději do 3 pracovních 

dnů od jejich poslední změny.“. 

 

volně dostupnými komunikačními aplikacemi, jejichž 

prostřednictvím je možné zasílat multimediální obsah (fotky, 

videa) v rámci datové služby (limitu) a do budoucna lze ze 

stejného důvodu očekávat i pokles zájmu o SMS zprávy. Sběr dat 

nicméně počítá i s možností vkládání poznámek ke každé službě 

a operátoři tedy v rámci této poznámky budou moci vyplnit i 

cenu za MMS zprávu. 

Skutečnost, že v současné době lze poptávku uživatelů po 

mobilních službách typicky vyjádřit v množství jednotek hlasové 

komunikační služby, textových zpráv SMS a dat je možné doložit 

i odkazem na mobilní koše OECD z roku 2017, které i 

v současnosti slouží pro mezinárodní cenová srovnání mobilních 

služeb v rámci zemí OECD. Tyto koše jsou definovány právě jen 

výše zmíněnými třemi službami. 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

ČTÚ v předmětné části nahradil slova „manuálně 

prostřednictvím“ slovem „vyplněním“. Podle názoru ČTÚ tak 

dostál smyslu připomínky. 

 

K bodu 3 

Akceptováno 

 

K bodu 4 

Akceptováno, ustanovení upraveno k jiné připomínce 

(připomínka č. 2 ICT Unie, z.s.) 

Úřad vlády – 

Odbor 

kompatibility 

 

 

Po stránce formální: 

Předkladatel částečně splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají 

zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, 

a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, 

Neakceptováno 

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, je účinnost stanovena k 1. lednu. Vzhledem 

k tomu, že se jedná jen o dílčí transpozici (Kodex transponován 

prozatím nebyl), která navíc již byla provedena zákonem 
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o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předložený návrh se týká implementačních ustanovení: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví 

evropský kodex pro elektronické komunikace (dále také 

„směrnice“)  

Připomínky a případné návrhy změn:  

Účinnost by podle našeho názoru měla být determinovaná 

čl. 124 odst. 1 směrnice, jelikož se materiálně jedná o 

doprovedení transpozičního ustanovení směrnice v zákoně 

o elektronických komunikacích (§ 66a). Směrnice má 

transpoziční lhůtu 21.12.2020, takže účinnost od 1.1.2021 

tomuto požadavku nevyhovuje. Předkladatel by měl 

primárně směřovat k včasné transpozici směrnice. 

Závěr: 

Návrh vyhlášky je částečně slučitelný s právem EU. Výše 

uvedenou připomínku je nutno v návrhu zohlednit. 

č. 311/2019 Sb. a v rámci tohoto zákona již byla stanovena lhůta 

pro spuštění srovnávacího nástroje, neshledává ČTÚ dostatečně 

naléhavý obecný zájem na stanovení dřívějšího data účinnosti, 

jak je pro odlišný postup předpokládán v § 3 odst. 4 zákona 

č. 309/1999 Sb. Nadto jsou povinnosti vyplývající z § 66a ZEK, 

potažmo čl. 103 Kodexu, do značné míry již nyní plněny 

akreditací cenových kalkulaček ze strany ČTÚ. 

Akademie věd 

České 

republiky 

 

 

K bodům 1 a 2 přílohy: 

Doporučujeme do materiálu k navržené úpravě 

odhadovaných maximálních rychlostí různých typů 

přenosů doplnit i informace o zaručených minimálních 

rychlostech příslušné služby. 

Zdůvodnění:  

Neakceptováno 

Návrh na vykazování daných rychlostních parametrů vychází 

z čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, 

kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému 

internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci 

v rámci Unie a mění směrnice 2002/22/EU a nařízení (EU) 

č. 531/2012, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely srovnávání 

nabídek jednotlivých služeb však ČTÚ v souladu s principem 
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Domníváme se, že informace o odhadované maximální 

rychlosti různých typu přenosů může být z pohledu 

spotřebitele považována jako nedostatečná. Z pohledu 

spotřebitele považujeme za užitečnější doplnění informace 

o zaručených minimálních rychlostech jednotlivých 

služeb. 

přiměřenosti přistoupil i na základě dalších uplatněných 

připomínek k modifikaci požadovaných informací k rychlostním 

parametrům služeb, které považuje pro spotřebitele za 

nejdůležitější. V souladu s ním bude u internetu v pevném místě 

pro účely srovnávacího nástroje ČTÚ vyžadovat informace 

o inzerované a běžně dostupné rychlosti, a v případě služeb 

mobilního internetu, resp. přenosu dat v rámci služby mobilního 

volání informace o inzerované a odhadované maximální 

rychlosti. ČTÚ doplňuje, že kompletní přehled parametrů kvality 

podle Nařízení musí být spotřebiteli dostupné a dané subjekty 

jsou povinny je uvádět ve smluvních podmínkách. ČTÚ proto 

současně doplní mezi vyžadované informace i URL adresu na 

webové stránky poskytovatele, na kterých reportované služby 

nabízí. 

Hlavní město 

Praha 

 

Doporučujeme: 

1. k úvodní části: 

- slova „ve znění zákona č. 311/2019 Sb.“, v souladu 

s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, nahradit 

slovy „ve znění zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 

304/2007 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona č. 153/2010 

Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 311/2019 Sb.“ 

2. k § 2 odst. 3: 

- slovo „tři“, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit číslem „3“ 

3. k Příloze: 

- celý text, v souladu s čl. 29 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády, členit tak, aby byla zajištěna přehlednost 

jeho obsahu a bylo možno odkazovat na označené části 

jeho obsahu 

K bodu 1 

Akceptováno  

 

K bodu 2 

Akceptováno (viz vypořádání připomínky č. 4 Ministerstva 

vnitra) 

 

K bodu 3 

Akceptováno (viz vypořádání připomínky č. 3 Ministerstva 

financí)  
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Jihomoravský 

kraj 

 

1. V § 1 odst. 1 písm. b) doporučuji namísto slov „v 

písmeni a)“ uvést slova „v písmenu a)“ (dle internetové 

jazykové příručky se slovo „písmeno“ v 6. pádu používá 

nejčastěji ve tvaru „v písmenu“; tvar „v písmeni“ – byť je 

také spisovný – se používá nejméně); 

 

2. V příloze v bodech č. 1) a č. 3) v textu za čtvrtou 

odrážkou namísto slova „tarifikaci“ uvést slovo 

„tarifikace“ (tj. v 1. pádu).     

K bodu 1 

Akceptováno 

 

K bodu 2 

Akceptováno 

ICT Unie, z. s. 
Zásadní připomínky: 

1. Poskytnutí dostatečného časového prostoru pro 

získání dat ze systémů povinných subjektů pro srovnávací 

nástroj a jejich aktualizaci 

Systémy poskytovatelů služeb elektronických komunikací 

jsou komplexní a primárně nejsou uzpůsobeny k exportům 

parametrů a konstant jednotlivých produktů tak, jak je 

požadováno dle Vyhlášky. Proto bude nutné na straně 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací vyvinout 

nástroje a procesy, které tyto exporty budou v 

pravidelných intervalech zabezpečovat. Dokud však není 

znám přesný formát a rozsah požadovaných údajů, nelze 

začít s vývojem jakéhokoli nástroje, který by zabezpečil 

dodání vstupů pro srovnávací nástroj. Proto považujeme za 

nutné poskytnout povinným subjektům dostatečný časový 

prostor k jejich vytvoření, a to zejména od doby, kdy bude 

znám přesný rozsah, struktura a formát požadovaných 

vstupních dat.  

Zároveň opakovaně upozorňujeme, že připravovaná 

struktura vstupů dle přílohy Vyhlášky nebude vyhovovat 

struktuře všech produktů v portfoliu poskytovaných služeb 

elektronických komunikací. V návaznosti na tento fakt 

K bodu 1 (časový prostor) 

Vysvětleno 

Požadavek na poskytnutí dostatečného časového prostoru 

nesměřuje primárně k úpravě textu vyhlášky. ČTÚ k ní uvádí, že 

se při vývoji srovnávacího nástroje od července 2020 snaží 

spolupracovat s největšími poskytovateli služeb, které budou 

zahrnuty do tohoto nástroje, kteří mají typicky nejrozsáhlejší 

portfolio služeb a lze u nich proto předpokládat vyplňování údajů 

nahráním CSV souborů. Menší operátoři s méně komplikovanou 

nabídkou služeb budou moci data vyplňovat ve formuláři 

dostupném na serveru srovnávacího nástroje. ČTÚ rovněž již 

začátkem října 2020 zaslal všem významným asociacím 

operátorů, včetně připomínkujícího subjektu, souhrnnou 

informaci o způsobu vyplňování dat do srovnávacího nástroje, 

včetně šablon CSV formulářů tak, aby se povinné subjekty na 

vyplňování dat mohly v předstihu začít připravovat. 

ČTÚ si je vědom, že struktura vstupů dle přílohy vyhlášky 

nemusí odpovídat struktuře všech produktů v portfoliu každého 

povinného subjektu. Proto vyplnění vstupů, které nejsou pro 

daného operátora při určení ceny relevantní, není povinné, 

a naopak dodatečné informace k daným službám lze doplnit do 

obecné poznámky ke každé službě. Cílem nástroje nicméně není 

postihnout všechny proměnné (tj. všechny parametry, které 

mohou mít vliv na stanovení ceny), na jejichž základě mohou 
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bychom rádi Úřad vyzvali k dodání příkladů z portfolia 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací ve formě 

vyplněné šablony uvedené v § 2 odst. 1 Vyhlášky. 

Dodání aktualizací dat v termínu do 3 dnů, jak navrhuje § 

2 odst. 1 Vyhlášky, od provedené změny považujeme za 

nereálné pro všechny segmenty služeb. A to mimo jiné i s 

ohledem na objem předávaných dat a v kontextu častých 

změn geografické dostupnosti. Považujeme tedy za 

vhodnější nastavit aktualizaci geografických dat v předem 

stanoveném pravidelném časovém intervalu (měsíčně). 

Současně upozorňujeme, že nezbytnou informací pro 

vývoj nástrojů a procesů jak k prvotnímu dodání vstupů, 

tak i k jejich aktualizaci, je znalost přesného rozsahu a 

formy dodávaných dat, resp. šablony uvedené v § 2 odst. 1 

Vyhlášky.  

2. Preference nabídek internetu v pevném místě s 

vyššími rychlostními profily 

S ohledem na tendence trhu a stále vzrůstající požadavky 

spotřebitelů na kvalitu a rychlost služeb internetu v 

pevném místě považujeme za logické preferovat při 

zobrazování nabídek služeb internetu v pevném místě 

nabídky s parametrem inzerované rychlosti v minimální 

hodnotě 10 Mbit/s. Případně nastavit předdefinovaný filtr 

pro spotřebitele, který vyčlení nabídky s nižší inzerovanou 

rychlostí stahovaní než 10 Mbit/s.  

3. Parametr technologie pro služby internetu v 

pevném místě 

Navrhujeme změnit parametr technologie služby internetu 

v pevném místě na nepovinný, z důvodu technologické 

neutrality tarifů internetu v pevném místě. Zásadní 

jednotlivé povinné subjekty, jejichž počet se pohybuje okolo 

2 tisíc, kalkulovat své ceny, ale typická kritéria, na jejichž 

základě stanovuje ceny drtivá většina dotčených operátorů. ČTÚ 

rovněž deklaruje svoji připravenost poskytnout operátorům 

metodickou podporu při vyplňování údajů. 

Pokud se týká časového prostoru pro podnikatele či příkladů 

vyplněných šablon, po zveřejnění srovnávacího nástroje bude 

tento provozován ve zkušebním režimu, který všem dotčeným 

umožní dostatek prostoru pro vytvoření podmínek pro řádné 

plnění jejich povinností. 

 

K bodu 1 (četnost aktualizace) 

Akceptováno 

ČTÚ upravil povinnost aktualizace geografických dat v souladu 

s připomínkou tak, aby informace o geografické dostupnosti 

povinný subjekt předal nejpozději do 1 měsíce od jejich změny.  

Vzhledem k vazbě ostatních předávaných údajů na geografickou 

informaci o dostupnosti dané služby, rozhodl se ČTÚ v této 

souvislosti rovněž ve stejném smyslu upravit i požadovanou dobu 

aktualizace ostatních údajů. Pokud tedy ke změně dostupnosti 

nedojde, není nutné data ve srovnávacím nástroji znovu 

„aktualizovat“, resp. vyplňovat. ČTÚ nestanovuje konkrétní 

a pravidelný termín pro aktualizaci dat (např. k poslednímu dni 

v měsíci), protože by k tomuto datu docházelo k nadměrné zátěži 

srovnávacího nástroje. Vhodnější je vázat aktualizaci dat na 

změnu rozhodných skutečností (geografické dostupnosti, cen 

atp.), a tím v čase rovnoměrněji rozložit zátěž na srovnávací 

nástroj. 

 

K bodu 2 (rychlostní profily) 

Vysvětleno 

Požadavky na základní (minimální) kvalitativní parametry služeb 

bude ve srovnávacím nástroji definovat přímo uživatel 
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zůstávají deklarované kvalitativní parametry, bez ohledu 

na technologii, na které je internet poskytován.  

4. Zrušení povinnosti zasílání ceníků Úřadu 

Srovnávací nástroj bude poskytovat informace obsažené v 

cenících jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací. Navrhujeme tedy zrušit povinnost zasílat 

ceníky Úřadu. 

5. Vyřazení uvedených parametrů ze vstupů do 

srovnávacího nástroje 

Příloha Vyhlášky navrhuje mimo jiné dodání těchto 

kvalitativních parametrů: 

a) doba aktivace a zřízení služby 

b) doba odstranění poruchy 

c) doba trvání nabídky  

Výše uvedené parametry (a) a (b) nejsou parametry 

jednotlivých služeb, ale systémové a procesní parametry 

jednotlivých poskytovatelů. Doba aktivace u mobilních 

služeb je prakticky u všech poskytovatelů „okamžitá“, u 

fixních služeb závisí na sjednaném termínu zákazníka s 

poskytovatelem. Odstranění poruchy není u tzv. „mass 

market“ nabídek garantováno SLA. K odstranění poruchy 

však dochází v nejkratší možné době z důvodu eliminování 

finančních a reputačních dopadů na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. Doba trvání nabídky (c) by 

měla být nepovinný parametr, resp. povinný parametr 

pouze pro časově omezené nabídky. U standardních 

nabídek není specifikovaná platnost nabídky a není tedy 

možné údaj vyplnit. Na základě výše uvedeného 

navrhujme všechny výše uvedené parametry (a), (b), (c) 

(spotřebitel), který u internetu v pevném místě rovněž zadá 

požadovanou rychlost připojení (odpovídající kategorii 

inzerovaná rychlost stahování dat). Srovnávací nástroj následně 

setřídí nabídky, které splňují zadané (minimální) parametry, 

podle ceny od nejnižší po nejvyšší. Zobrazené výsledky pak bude 

moci uživatel dále třídit podle jednotlivých kvalitativních 

parametrů, tedy i podle rychlostních profilů. 

 

K bodu 3 (technologie) 

Akceptováno jinak 

ČTÚ vyhověl připomínce tak, že pro většinu služeb vypustil 

informaci o technologii. 

Informace o technologii ČTÚ ponechal pouze u služby Televize, 

u které považuje informaci o technologickém řešení pro zájemce 

o službu za důležité z hlediska požadavku na technické řešení 

(CATV, SAT, IPTV). 

U ostatní služeb ČTÚ nově doplnil také požadavek na informace 

o omezujících podmínkách nově i informace vztahující se 

k možným omezením z důvodu použité technologie. 

 

K bodu 4 (zasílání ceníků) 

Akceptováno, bez relevance k textu návrhu 

Od roku 2021 již ČTÚ neplánuje na pravidelné bázi vyžadovat od 

podnikatelů zasílání ceníků.  

 

K bodu 5 (parametry) 

Částečně akceptováno jinak 

Předně je třeba připomenout, že připravovaný srovnávací nástroj 

nebude vybrané typy služeb srovnávat pouze dle ceny, ale i podle 

vybraných kvalitativních parametrů, které mají relevanci pro 

(běžného) uživatele při výběru služby. 

Nicméně na základě posouzení argumentace této připomínky 

ČTÚ vyhověl požadavku na upuštění od předávání informace 
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vyřadit z přílohy Vyhlášky, tedy i ze seznamu vstupů pro 

srovnávací nástroj, případně je nastavit jako nepovinné. 

6. Parametr rychlosti mobilního internetu 

U mobilních datových služeb navrhujeme vyřadit 

požadované vstupy týkající se rychlosti služeb v 

případech, kdy služba není rychlostně omezena. Rychlost 

služby tedy není ovlivněna vlastnosti nabídky, ale jinými 

faktory, jako je koncové zařízení zákazníka, lokalizace k 

základnové stanici (jaké frekvence jsou na dané 

základnové stanici aktivní), vzdálenost koncového zařízení 

zákazníka od základnové stanice a další. U služeb, které 

jsou rychlostně parametrizovány (ve smyslu maximální 

rychlosti v Mbit/s) samozřejmě navrhujeme tento parametr 

ponechat. 

7. Specifikace vstupů pro balíčky služeb 

Z důvodu nastavených interních algoritmů a logických 

postupů řazení a kombinací v jednotlivých systémech 

poskytovatelů je generování seznamů a specifikací balíčků 

ve struktuře navrhované Vyhláškou nerealizovatelné. 

Navrhujeme, aby srovnávací nástroj umožňoval zadávat 

vstupy za balíčky formou logiky kombinací jednotlivých 

služeb, případně jinou formou, která zmenší 

administrativní zátěž na straně poskytovatelů služeb 

elektronických komunikací.  

8. Vstupy pro služby s rozdílnou cenou za část 

zúčtovacího období 

Vyhláška nespecifikuje, jak vykazovat data v případě, že 

nabídka nemá stejnou cenu po celou dobu poskytování 

služby. Například v situaci, kdy služba je několik měsíců 

za akční cenu a následně je cena změněna na standardní 

o době odstranění poruchy. 

Současně v souvislosti s úpravou geografického vykazovaní 

informací pro jednotlivé služby ČTÚ souhrnně nově stanovil, co 

je považováno za dostupnost služby (schopnost zřídit službu 

nejpozději do 30 dnů). Z tohoto důvodu ČTÚ upustil od 

požadavku na předávání informací o době aktivace a zřízení 

služby u jednotlivých služeb. 

ČTÚ naopak nevyhověl připomínce v případě doby trvání 

nabídky. To je parametr, který rozhoduje o tom, zda nabídka 

bude i nadále zahrnována do srovnání služeb pro uživatele 

srovnávacího nástroje či z něj jako již nedostupná bude vyřazena. 

Podnikatel tento parametr povinně vyplní pouze tehdy, pokud do 

srovnávacího nástroje vkládá službu s předem známou dobou 

ukončení jejího nabízení pro nové zákazníky nebo pokud pro 

nové zákazníky ukončil nabídku služby nabízenou doposud bez 

časově omezeného období.  

 

K bodu 6 (rychlostní parametry mobilního internetu) 

Akceptováno 

 

K bodu 7 (balíčky) 

Akceptováno 

ČTÚ na základě uplatněné připomínky nově stanovil povinnost 

poskytnutí pouze informace o možnosti kombinace jednotlivé 

služby podle bodů 1 až 5 přílohy vyhlášky s dalšími z těchto 

služeb či jinými službami (balíčky), a to bez nutnosti uvedení 

původně požadovaného rozsahu informací k takovým balíčkům. 

ČTÚ přitom přihlédl k tomu, že na trzích elektronických 

komunikací existuje značné množství stávajících i potenciálních 

způsobů, jakými mohou podnikatelé stanovit a podmínit výpočet 

cen pro různé kombinace služeb (různé procentní cenové 

zvýhodnění při různě velkém odběru či kombinaci různých 

služeb, absolutní cenová sleva či dodatečný objem volných 
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cenu. Srovnávací nástroj musí zajistit férovost a 

nezvýhodňování nabídky, která bude první měsíc zdarma 

nebo za symbolickou cenu a následně za cenu vyšší než 

jiné nabízené služby se stejnými kvalitativními parametry. 

jednotek při splnění různých podmínek atp.). Proto se ČTÚ 

současně rozhodl poskytnout prostřednictvím srovnávacího 

nástroje spotřebitelům URL adresu webové stránky povinného 

subjektu, na které poskytuje detailní informace k nabízeným 

možnostem balíčků. URL adresu webové stránky povinného 

subjektu ČTÚ nově zařadil mezi poskytované informace.  

ČTÚ současně upozorňuje, že v rámci pravidelného vyhodnocení 

jím vydávaných právních předpisů pro účely zpracování Plánu 

legislativních prací vlády a Plánu přípravy vyhlášek zhodnotí 

zkušenosti z funkčnosti srovnávacího nástroje ze strany 

spotřebitelů a povinných subjektů, předmětem tohoto 

vyhodnocení tak bude i otázka balíčků. 

 

K bodu 8 (akviziční ceny) 

Upraveno ve smyslu připomínky 

Cenou za zúčtovací období se v rámci sběru dat myslí jak (nižší) 

cena, kterou podnikatel může v rámci akviziční politiky účtovat 

po omezené období, tak standardní cena, účtovaná po skončení 

daného období. Uživatel tedy bude mít ve srovnávacím nástroji 

k dispozici informaci o výši obou těchto cen. Samotný výpočet na 

základě individuálně zadané spotřeby uživatelem však bude 

zohledňovat pouze cenu služby, kterou by uživatel platil při 

novém nákupu dané služby, resp. přechodu. Důvodem tohoto 

nastavení je především snaha zobrazit uživatelům nejnižší cenu, 

kterou by reálně pro zadanou spotřebu zaplatili, a tím usnadnit 

rozhodování při změně poskytovatele služby a zároveň podpořit 

úroveň konkurenčního prostředí. Nemělo by tak dojít k situaci, 

kdy by neinformovaní uživatele proti své vůli přecházeli na 

služby se závazkem a s výrazně vyšší standardní cenou (tj. cenou 

po uplynutí úvodního období). A to díky výše uvedené 

informovanosti uživatelů, kteří se budou moci seznámit ve 

srovnávacím nástroji i se standardní výší ceny a dále díky 

ustanovení § 63 odst. 1 písm. p) ZEK, které spotřebitelům dává 
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právo bez sankce ukončit smlouvu na dobu určitou, pokud od 

jejího uzavření uplynuly alespoň tři měsíce, resp. omezuje sankci 

za vypovězení smlouvy během prvních tří měsíců od jejího 

uzavření na jednu dvacetinu součtu měsíčních paušálů 

zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy. 

ČTÚ nicméně pro zvýšení transparentnosti toto členění ceny za 

zúčtovací období (standardní a zvýhodněná) do vyhlášky doplní. 

 

Asociace 

provozovatelů 

mobilních sítí 

Poskytnutí dostatečného časového prostoru pro získání dat 

ze systémů povinných subjektů pro srovnávací nástroj a 

jejich aktualizaci 

Systémy poskytovatelů služeb elektronických komunikací 

jsou komplexní a primárně nejsou uzpůsobeny k exportům 

parametrů a konstant jednotlivých produktů tak, jak je 

požadováno dle Vyhlášky. Proto bude nutné na straně 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací vyvinout 

nástroje a procesy, které tyto exporty budou v 

pravidelných intervalech zabezpečovat. Dokud však není 

znám přesný formát a rozsah požadovaných údajů, nelze 

začít s vývojem jakéhokoli nástroje, který by zabezpečil 

dodání vstupů pro srovnávací nástroj. Proto považujeme 

za nutné poskytnout povinným subjektům dostatečný 

časový prostor k jejich vytvoření, a to zejména od doby, 

kdy bude znám přesný rozsah, struktura a formát 

požadovaných vstupních dat. 

Zároveň opakovaně upozorňujeme, že připravovaná 

struktura vstupů dle přílohy Vyhlášky nebude vyhovovat 

struktuře všech produktů v portfoliu poskytovaných služeb 

elektronických komunikací. V návaznosti na tento fakt 

bychom rádi Úřad vyzvali k dodání příkladů z portfolia 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací ve formě 

Vzhledem k tomu, že připomínky jsou shodné 

s připomínkami ICT Unie, z.s., odkazuje ČTÚ na vypořádání 

připomínek tohoto subjektu. 
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vyplněné šablony uvedené v § 2 odst. 1 Vyhlášky. 

Dodání aktualizací dat v termínu do 3 dnů, jak navrhuje § 

2 odst. 1 Vyhlášky, od provedené změny považujeme za 

nereálné pro všechny segmenty služeb. A to mimo jiné i s 

ohledem na objem předávaných dat a v kontextu častých 

změn geografické dostupnosti. Považujeme tedy za 

vhodnější nastavit aktualizaci geografických dat v předem 

stanoveném pravidelném časovém intervalu (měsíčně). 

Současně upozorňujeme, že nezbytnou informací pro 

vývoj nástrojů a procesů jak k prvotnímu dodání vstupů, 

tak i k jejich aktualizaci, je znalost přesného rozsahu a 

formy dodávaných dat, resp. šablony uvedené v § 2 odst. 1 

Vyhlášky. 

Preference nabídek internetu v pevném místě s vyššími 

rychlostními profily 

S ohledem na tendence trhu a stále vzrůstající požadavky 

spotřebitelů na kvalitu a rychlost služeb internetu v 

pevném místě považujeme za logické preferovat při 

zobrazování nabídek služeb internetu v pevném místě 

nabídky s parametrem inzerované rychlosti v minimální 

hodnotě 10 Mbit/s. Případně nastavit předdefinovaný filtr 

pro spotřebitele, který vyčlení nabídky s nižší inzerovanou 

rychlostí stahovaní než 10 Mbit/s. 

Parametr technologie pro služby internetu v pevném místě 

Navrhujeme změnit parametr technologie služby internetu 

v pevném místě na nepovinný, z důvodu technologické 

neutrality tarifů internetu v pevném místě. Zásadní 

zůstávají deklarované kvalitativní parametry, bez ohledu 

na technologii, na které je internet poskytován. 

Zrušení povinnosti zasílání ceníků Úřadu 
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Srovnávací nástroj bude poskytovat informace obsažené v 

cenících jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací, navrhujeme tedy zrušit povinnost zasílat 

ceníky Úřadu. 

Vyřazení uvedených parametrů ze vstupů do srovnávacího 

nástroje 

Příloha Vyhlášky navrhuje mimo jiné dodání těchto 

kvalitativních parametrů: 

(i) doba aktivace a zřízení služby 

(ii) doba odstranění poruchy 

(iii) doba trvání nabídky 

Výše uvedené parametry (i) a (ii) nejsou parametry 

jednotlivých služeb, ale systémové a procesní parametry 

jednotlivých poskytovatelů. Doba aktivace u mobilních 

služeb je prakticky u všech poskytovatelů „okamžitá“, u 

fixních služeb závisí na sjednaném termínu zákazníka s 

poskytovatelem. Odstranění poruchy není u tzv. „mass 

market“ nabídek garantováno SLA. K odstranění poruchy 

však dochází v nejkratší možné době z důvodu eliminování 

reputačních a finančních dopadů na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. 

Doba trvání nabídky (iii) by měla být nepovinný parametr, 

resp. povinný parametr pouze pro časově omezené 

nabídky. U standardních nabídek není specifikovaná 

platnost nabídky a není tedy možné údaj vyplnit. Na 

základě výše uvedeného navrhujme všechny výše uvedené 

parametry (i), (ii), (iii) vyřadit z přílohy Vyhlášky, tedy i 

ze seznamu vstupů pro srovnávací nástroj, případně je 

nastavit jako nepovinné. 
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Parametr rychlosti mobilního internetu 

U mobilních datových služeb navrhujeme vyřadit 

požadované vstupy týkající se rychlosti služeb v 

případech, kdy služba není rychlostně omezena. Rychlost 

služby tedy není ovlivněna vlastnostmi nabídky, ale jinými 

faktory, jako je koncové zařízení zákazníka, lokalizace k 

základnové stanici (jaké frekvence jsou na dané 

základnové stanici aktivní), vzdálenost koncového zařízení 

zákazníka od základnové stanice a další. U služeb, které 

jsou rychlostně parametrizovány (ve smyslu maximální 

rychlosti v Mbit/s) samozřejmě navrhujeme tento parametr 

ponechat. 

Specifikace vstupů pro balíčky služeb 

Z důvodu nastavených interních algoritmů a logických 

postupů řazení a kombinací v jednotlivých systémech 

poskytovatelů je generování seznamů a specifikací balíčků 

ve struktuře navrhované Vyhláškou nerealizovatelné. 

Navrhujeme, aby srovnávací nástroj umožňoval zadávat 

vstupy za balíčky formou logiky kombinací jednotlivých 

služeb, případně jinou formou, která zmenší 

administrativní zátěž na straně poskytovatelů služeb 

elektronických komunikací. 

 

Vstupy pro služby s rozdílnou cenou za část zúčtovacího 

období 

Vyhláška nespecifikuje, jak vykazovat data v případě, že 

nabídka nemá stejnou cenu po celou dobu poskytování 

služby. Například v situaci, kdy služba je několik měsíců 

za akční cenu a následně je cena změněna na standardní 

cenu. Srovnávací nástroj musí zajistit férovost a 
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nezvýhodňování nabídky, která bude první měsíc zdarma 

nebo za symbolickou cenu a následně za cenu vyšší než 

jiné nabízené služby se stejnými kvalitativními parametry. 

 

Výbor 

nezávislého 

ICT průmyslu, 

z. s. 

Poskytnutí dostatečného časového prostoru pro získání dat 

ze systémů povinných subjektů pro srovnávací nástroj a 

jejich aktualizaci 

Systémy poskytovatelů služeb elektronických komunikací 

jsou komplexní a primárně nejsou uzpůsobeny k exportům 

parametrů a konstant jednotlivých produktů tak, jak je 

požadováno dle Vyhlášky. Proto bude nutné na straně 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací vyvinout 

nástroje a procesy, které tyto exporty budou v 

pravidelných intervalech zabezpečovat. Dokud však není 

znám přesný formát a rozsah požadovaných údajů, nelze 

začít s vývojem jakéhokoli nástroje, který by zabezpečil 

dodání vstupů pro srovnávací nástroj. Proto považujeme za 

nutné poskytnout povinným subjektům dostatečný časový 

prostor k jejich vytvoření, a to zejména od doby, kdy bude 

znám přesný rozsah, struktura a formát požadovaných 

vstupních dat.  

Zároveň opakovaně upozorňujeme, že připravovaná 

struktura vstupů dle přílohy Vyhlášky nebude vyhovovat 

struktuře všech produktů v portfoliu poskytovaných služeb 

elektronických komunikací. V návaznosti na tento fakt 

bychom rádi Úřad vyzvali k dodání příkladů z portfolia 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací ve formě 

vyplněné šablony uvedené v § 2 odst. 1 Vyhlášky. 

Dodání aktualizací dat v termínu do 3 dnů, jak navrhuje § 

2 odst. 1 Vyhlášky, od provedené změny považujeme za 

Vzhledem k tomu, že připomínky jsou shodné 

s připomínkami ICT Unie, z.s., odkazuje ČTÚ na vypořádání 

připomínek tohoto subjektu.  
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nereálné pro všechny segmenty služeb. A to mimo jiné i s 

ohledem na objem předávaných dat a v kontextu častých 

změn geografické dostupnosti. Považujeme tedy za 

vhodnější nastavit aktualizaci geografických dat v předem 

stanoveném pravidelném časovém intervalu (měsíčně). 

Současně upozorňujeme, že nezbytnou informací pro 

vývoj nástrojů a procesů jak k prvotnímu dodání vstupů, 

tak i k jejich aktualizaci, je znalost přesného rozsahu a 

formy dodávaných dat, resp. šablony uvedené v § 2 odst. 1 

Vyhlášky.  

Preference nabídek internetu v pevném místě s vyššími 

rychlostními profily 

S ohledem na tendence trhu a stále vzrůstající požadavky 

spotřebitelů na kvalitu a rychlost služeb internetu v 

pevném místě považujeme za logické preferovat při 

zobrazování nabídek služeb internetu v pevném místě 

nabídky s parametrem inzerované rychlosti v minimální 

hodnotě 10 Mbit/s. Případně nastavit předdefinovaný filtr 

pro spotřebitele, který vyčlení nabídky s nižší inzerovanou 

rychlostí stahovaní než 10 Mbit/s.  

Parametr technologie pro služby internetu v pevném místě 

Navrhujeme změnit parametr technologie služby internetu 

v pevném místě na nepovinný, z důvodu technologické 

neutrality tarifů internetu v pevném místě. Zásadní 

zůstávají deklarované kvalitativní parametry, bez ohledu 

na technologii, na které je internet poskytován.  

Zrušení povinnosti zasílání ceníků Úřadu 

Srovnávací nástroj bude poskytovat informace obsažené v 

cenících jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací, navrhujeme tedy zrušit povinnost zasílat 
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ceníky Úřadu. 

Vyřazení uvedených parametrů ze vstupů do srovnávacího 

nástroje 

Příloha Vyhlášky navrhuje mimo jiné dodání těchto 

kvalitativních parametrů: 

(i) doba aktivace a zřízení služby 

(ii) doba odstranění poruchy 

(iii) doba trvání nabídky  

Výše uvedené parametry (i) a (ii) nejsou parametry 

jednotlivých služeb, ale systémové a procesní parametry 

jednotlivých poskytovatelů. Doba aktivace u mobilních 

služeb je prakticky u všech poskytovatelů „okamžitá“, u 

fixních služeb závisí na sjednaném termínu zákazníka s 

poskytovatelem. Odstranění poruchy není u tzv. „mass 

market“ nabídek garantováno SLA. K odstranění poruchy 

však dochází v nejkratší možné době z důvodu eliminování 

finančních a reputačních dopadů na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. 

Doba trvání nabídky (iii) by měla být nepovinný parametr, 

resp. povinný parametr pouze pro časově omezené 

nabídky. U standardních nabídek není specifikovaná 

platnost nabídky a není tedy možné údaj vyplnit. Na 

základě výše uvedeného navrhujme všechny výše uvedené 

parametry (i), (ii), (iii) vyřadit z přílohy Vyhlášky, tedy i 

ze seznamu vstupů pro srovnávací nástroj, případně je 

nastavit jako nepovinné. 

Parametr rychlosti mobilního internetu 

U mobilních datových služeb navrhujeme vyřadit 

požadované vstupy týkající se rychlosti služeb v 
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případech, kdy služba není rychlostně omezena. Rychlost 

služby tedy není ovlivněna vlastnosti nabídky, ale jinými 

faktory, jako je koncové zařízení zákazníka, lokalizace k 

základnové stanici (jaké frekvence jsou na dané 

základnové stanici aktivní), vzdálenost koncového zařízení 

zákazníka od základnové stanice a další. U služeb, které 

jsou rychlostně parametrizovány (ve smyslu maximální 

rychlosti v Mbit/s) samozřejmě navrhujeme tento parametr 

ponechat. 

Specifikace vstupů pro balíčky služeb 

Z důvodu nastavených interních algoritmů a logických 

postupů řazení a kombinací v jednotlivých systémech 

poskytovatelů je generování seznamů a specifikací balíčků 

ve struktuře navrhované Vyhláškou nerealizovatelné. 

Navrhujeme, aby srovnávací nástroj umožňoval zadávat 

vstupy za balíčky formou logiky kombinací jednotlivých 

služeb, případně jinou formou, která zmenší 

administrativní zátěž na straně poskytovatelů služeb 

elektronických komunikací.  

Vstupy pro služby s rozdílnou cenou za část zúčtovacího 

období 

Vyhláška nespecifikuje, jak vykazovat data v případě, že 

nabídka nemá stejnou cenu po celou dobu poskytování 

služby. Například v situaci, kdy služba je několik měsíců 

za akční cenu a následně je cena změněna na standardní 

cenu. Srovnávací nástroj musí zajistit férovost a 

nezvýhodňování nabídky, která bude první měsíc zdarma 

nebo za symbolickou cenu a následně za cenu vyšší než 

jiné nabízené služby se stejnými kvalitativními parametry. 

NIX.CZ, 

z.s.p.o. 

Úvod: 

V rámci přístupu do veřejné části elektronické knihovny 

K Úvodu 

Vysvětleno 
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vlády (eKLEP) získalo sdružení NIX.CZ návrh vyhlášky o 

rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro 

zajištění srovnávacího nástroje (dále jen „návrh 

vyhlášky“) ve verzi zaslané pro meziresortní 

připomínkové řízení. Vítáme možnost se k návrhu 

vyhlášky vyjádřit. Úvodem však musíme konstatovat, že 

návrh vyhlášky překračuje zákonné zmocnění, když 

požadovaný rozsah informací překračuje zmocnění dané 

zákonem. Podle odůvodnění zákona č. 311/2019 Sb., 

kterým se mění zákon o elektronických komunikacích, má 

srovnávací nástroj sloužit spotřebitelům pro zvýšení 

transparentnosti cen a kvality služeb na trhu 

elektronických komunikacích. Koncoví uživatelé by měli 

mít možnost snadného porovnání cen různých služeb ve 

snadno dostupné formě. Nicméně návrh vyhlášky v 

příloze obsahuje bezpočet parametrů, která jsou pro 

rozhodování spotřebitele zbytná. Například doba 

odstranění poruchy u služby mobilního volání je parametr, 

který nevede k primární spotřebitelské volbě při výběru 

mobilního operátora. S lítostí jsme zaznamenali, že 

odůvodnění vyhlášky neobsahuje konkrétní 

zdůvodnění, proč byl jednotlivý parametr zahrnut do 

návrhu vyhlášky a jakým způsobem pomůže 

spotřebiteli při výběru poskytovatele služeb. 

Požadujeme proto revizi požadovaných informací ve 

smyslu účelu srovnávače a pečlivé odůvodnění zařazení 

jednoho každého z nich. Je potřeba si uvědomit, že 

administrativní zátěž, která je s naplňováním této vyhlášky 

spojena, může být pro jednotlivé operátory enormní. Při 

upozornění na enormní administrativní zátěž, kterou 

přinese počáteční naplnění srovnávacího nástroje 

požadovanými daty v požadované struktuře, kdy tato 

struktura není známá ani více jak 3 měsíce před 

Podle názoru ČTÚ zaměňuje připomínkující otázky rozsahu 

zákonného zmocnění k vydání vyhlášky a rozsahu údajů touto 

vyhláškou upravených. Vyhláška odpovídá zákonnému 

zmocnění, když stanoví rozsah informací, potřebný k porovnání 

a posouzení různých veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací, a to z hlediska ceny a kvality. Dle názoru ČTÚ je 

vzhledem k dále uvedenému toto vymezení, které je dáno 

zákonným vymezením účelu srovnávacího nástroje, zcela 

v intencích zákonného zmocnění. 

K rozsahu sbíraných ukazatelů ČTÚ uvádí, že z velké části se 

jedná o dílčí parametry jednotlivých typů služeb elektronických 

komunikací, které mají přímý vliv na stanovení celkové výše 

ceny za spotřebu dané služby, kterou ve srovnávacím nástroji 

definují sami uživatelé. Bez znalosti těchto ukazatelů by nebylo 

možné výslednou cenu zadané spotřeby stanovit, a tím tedy ani 

splnit zákonem uloženou povinnost. Zbývající parametry slouží 

ke srovnání kvality zobrazených služeb. Množství těchto 

kvalitativních parametrů je pak dle ČTÚ spíše omezené, když 

nezahrnuje řadu odborných, technických ukazatelů (např. latence, 

kolísání kvality přenosu, ztrátovost paketů, zpoždění signalizace 

volání apod.).  ČTÚ nicméně na základě připomínky znovu 

posoudil zamýšlený rozsah předávaných informací, a to jednak 

z hlediska potřeby uživatelů služeb, když konkrétní podmínky 

(včetně kvalitativních parametrů) bude zájemci přímo 

komunikovat jím oslovený poskytovatel, a současně i z hlediska 

případné administrativní náročnosti vykazování (pro účely 

srovnávače) na straně poskytovatelů služeb. Na jeho 

základě se ČTÚ rozhodl upravit (snížit) rozsah informací 

vztahujících se k rychlostním parametrům služeb. Upravil 

(zmírnil) rovněž požadavek na předání geografických informací 

o nabídce/dostupnosti služeb.  

K odůvodnění kvalitativních parametrů viz vypořádání 

připomínky č. 6 ICT Unie, z. s. 
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předpokládaným spuštěním srovnávacího nástroje, 

musíme požadovat změnu účinnosti této vyhlášky, a to 

v souladu s institutem jednotných dnů právní účinnosti 

na 1. července 2021. I když je institut fungujícího 

srovnávacího nástroje důležitý pro transparentnost na 

maloobchodním trhu a my jako sdružení jeho zřízení 

podporujeme, těžko může splňovat dle zákona definici 

naléhavého obecného zájmu pro stanovení jiného, pro 

spotřebitele i podnikatele v elektronických komunikacích 

nepředvídatelného a matoucího data nabytí účinnosti. 

Vyhláška také nespecifikuje, jak vykazovat informace v 

případě, že nabídka nemá stejnou cenu po celou dobu 

poskytování služby (například když je služba několik 

měsíců za akční cenu a následně je cena změněna na 

standardní nebo vyšší cenu). K předloženému materiálu 

uplatňuje sdružení NIX.CZ následující konkrétní 

připomínky: 

 

Zásadní připomínky: 

 

1. K § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení 

V souladu s čl. 40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme slova „veřejně dostupné služby“ uvést v 

jednotném čísle.  

2. K § 1 odst. 1 písm. a) 

Doporučujeme slovo „hlas“ nahradit slovem „volání“, 

které odpovídá terminologii zákona o elektronických 

komunikacích. Dále zde a v dalším textu navrhujeme 

nahradit slovo „SMS“ slovem „textová zpráva SMS“, jak 

je již zadefinováno ve vyhlášce 357/2012 Sb. o 

uchovávání, předávání a likvidaci provozních a 

lokalizačních údajů. 

3. K § 1 odst. 1 písm. c) 

K termínu pro implementaci viz vypořádání připomínky č. 1 

ICT Unie, z. s., podle článku II. zákona č. 311/2019 Sb. ČTÚ 

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. Účinnost vyhlášky proto nelze stanovit 

k jinému datu. 

K akvizičním cenám viz vypořádání připomínky č. 8 ICT Unie, 

z. s. 

 

K bodu 1 

Akceptováno 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

K použití termínu hlas viz vypořádání připomínky č. 2 Národního 

bezpečnostního úřadu. 

Připomínka k terminologii SMS byla akceptována. 

 

K bodu 3 

Neakceptováno 

Viz vypořádání připomínky č. 3 Národního bezpečnostního 

úřadu. 

 

K bodu 4 

Akceptováno 

 

K bodu 5 (JSON) 

Neakceptováno 

ČTÚ v úvodní fázi přípravy srovnávacího nástroje zvažoval 

použití formátu JSON pro vyplňování dat, nicméně se rozhodl  

data sbírat pouze ve formátu CSV. Důvodem byla především 

skutečnost, že tímto způsobem již nyní probíhá sběr dat v rámci 
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Doporučujeme slovem „poskytovaná“ nahradit slovem 

„volání“. 

4. V celém textu návrhu doporučujeme projít terminologii. 

5. K § 2 odst. 1 

Požadujeme doplnit možnost předávat požadované 

informace i prostřednictvím JSON souboru, který je 

mnohem vhodnější pro tyto účely. Navrhované znění: 

Povinný subjekt předává Úřadu informace podle § 1 

manuálně prostřednictvím formuláře dostupného na 

serveru provozovaném Úřadem nebo nahráním JSON, 

nebo CSV souboru v šabloně dostupné na tomto serveru. 

6. K § 2 odst. 3 

Navrhujeme upravit povinnost předávání informací tak, 

aby je povinný subjekt předával vždy ke konci 

kalendářního měsíce, ve kterém změna byla provedena. 

7. V příloze u kategorie „typ koncového uživatele“ není 

zřejmé, zda výčet uvedený v závorce je demonstrativní 

nebo taxativní. 

8. V příloze v kategorii v pevném místě není zřejmá 

přidaná hodnota pro spotřebitele, pokud bude srovnávána 

na jeho adresním místě maximální rychlost stahování dat, 

inzerovaná rychlost stahování dat a běžně dostupná 

rychlost stahování dat. Srovnávací nástroj by měl 

obsahovat pouze jednu kategorii – běžně dostupnou 

rychlost stahování dat. To samé platí u rychlosti vkládání 

dat. 

9. V příloze v jednotlivých částech označených čísly 

doporučujeme členění pomocí pomlček nahradit 

desetinným členěním (tj. 1.1, 1.2 atd.). 
10. V odůvodnění požadujeme zmínit deklaraci, že 

struktura dat a umístění šablon nebudou regulátorem 

svévolně měněny, tak aby nevznikaly povinným osobám 

vícenáklady. Zároveň v odůvodnění chybí, jakým 

Elektronického sběru dat ČTÚ a povinné subjekty s ním mají 

značnou zkušenost. Tento formát lze rovněž snadněji ručně 

editovat v případě drobných úprav. ČTÚ považuje za nadbytečné 

zajišťovat sběr dat prostřednictvím dvou datových formátů, aniž 

by byl patrný jasný přínos takového řešení. Připomínkující 

subjekt nad rámec obecného tvrzení o vhodnosti formátu JSON 

neuvedl na podporu své připomínky žádné relevantní argumenty. 

 

K bodu 6 (frekvence předávání informací) 

Částečně akceptováno jinak 

ČTÚ upravil povinnost aktualizace předávaných dat tak, aby 

informace povinný subjekt předal nejpozději do 1 měsíce od 

jejich změny. Pokud tedy ke změně dostupnosti nedojde, není 

nutné data ve srovnávacím nástroji znovu „aktualizovat“, resp. 

vyplňovat. ČTÚ nestanovuje konkrétní a pravidelný termín pro 

aktualizaci dat (např. k poslednímu dni v měsíci), protože by 

k tomuto datu docházelo k nadměrné zátěži srovnávacího 

nástroje. Vhodnější je vázat aktualizaci dat na změnu rozhodných 

skutečností (geografické dostupnosti, cen atp.), a tím v čase 

rovnoměrněji rozložit zátěž na srovnávací nástroj. 

 

K bodu 7 (typ koncového uživatele) 

Akceptováno 

U ukazatele „typ koncového uživatele“ jsou uvedeny specifické 

typy koncových uživatelů, které budou pro účely srovnávacího 

nástroje sledovány/sbírány. Podnikatelé, kteří podmiňují 

využívání služby splněním ještě jiné podmínky nicméně budou 

moci informaci o této podmínce rovněž uvést. ČTÚ návrh upravil 

tak, že je zřejmé, že výčet je demonstrativní. 

 

K bodu 8 (rychlostní profily) 

Vysvětleno, částečně akceptováno jinak 

Návrh na vykazování daných rychlostních parametrů vychází z 
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způsobem bude po přijetí vyhlášky ČTÚ aplikovat § 54 

písm. b) ve znění legislativního návrhu implementující 

Kodex pro elektronické komunikace. Cílem by mělo být 

odstranění případných duplicit v zákonných povinnostech. 
 

čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120, 

kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému 

internetu a maloobchodní ceny za regulovanou komunikaci v 

rámci Unie a mění směrnice 2002/22/EU a nařízení (EU) č. 

531/2012, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely srovnávání 

nabídek jednotlivých služeb však ČTÚ v souladu s principem 

přiměřenosti přistoupil k modifikaci požadovaných informací k 

rychlostním parametrům služeb, které považuje pro spotřebitele 

za nejdůležitější. V souladu s ním bude u internetu v pevném 

místě pro účely srovnávacího nástroje ČTÚ vyžadovat informace 

o inzerované a běžně dostupné rychlosti. ČTÚ doplňuje, že 

kompletní přehled parametrů kvality podle Nařízení musí být 

spotřebiteli dostupné a dané subjekty jsou povinny je uvádět ve 

smluvních podmínkách. ČTÚ proto současně doplní mezi 

vyžadované informace i URL adresu na webové stránky 

poskytovatele, na kterých reportované služby nabízí. 

 

K bodu 9 (číslování) 

Akceptováno 

 

K bodu 10  

Částečně akceptováno, upraveno odůvodnění 

Pokud se týká neměnnosti struktury dat a šablon, jejich zásadní 

změny v čase ČTÚ v zásadě nepředpokládá, v úvodní fázi 

spuštění srovnávacího nástroje je počítáno se zkušebním 

provozem, který má sloužit právě k technické finalizaci šablon, 

tato skutečnost byla doplněna do odůvodnění. K předávaní ceníků 

ČTÚ podle § 54 písm. b) ZEK (i v novelizované podobě) viz 

vypořádání připomínky č. 4 ICT Unie, z. s., ČTÚ tedy s plošným 

vyžadováním ceníků již nepočítá, nicméně podle názoru ČTÚ 

taková deklarace nemá být součástí odůvodnění vyhlášky. 

Doplnění odůvodnění: K § 2 – „Struktura dat a umístění šablon 

bude v čase stálé. V úvodní fázi provozu srovnávacího nástroje 
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bude tento provozován ve zkušebním režimu, aby došlo 

praktickým užíváním k ověření funkčnosti a aplikovatelnosti 

zvoleného řešení.“; K § 3 – „Zároveň je nutno uvést, že v úvodní 

fázi provozu srovnávacího nástroje bude tento provozován ve 

zkušebním režimu, který jednak zajistí ověření funkčnosti 

zvoleného technického řešení a zároveň umožní podnikatelům 

praxí nastavit své systémy tak, aby po spuštění ostrého provozu 

srovnávacího nástroje již nastavené procesy byly z velké části 

automatické, případně aby byli dostatečně seznámeni s 

funkcionalitami srovnávacího nástroje a plnění jejich povinností 

pro ně znamenalo co nejmenší zátěž.“ 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

Zásadní připomínky: 

1. Poskytnutí dostatečného časového prostoru pro 

získání dat ze systémů povinných subjektů pro srovnávací 

nástroj a jejich aktualizaci 

Systémy poskytovatelů služeb elektronických komunikací 

jsou komplexní a primárně nejsou uzpůsobeny k exportům 

parametrů a konstant jednotlivých produktů tak, jak je 

požadováno dle Vyhlášky. Proto bude nutné na straně 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací vyvinout 

nástroje a procesy, které tyto exporty budou v 

pravidelných intervalech zabezpečovat. Dokud však není 

znám přesný formát a rozsah požadovaných údajů, nelze 

začít s vývojem jakéhokoli nástroje, který by zabezpečil 

dodání vstupů pro srovnávací nástroj. Proto považujeme za 

nutné poskytnout povinným subjektům dostatečný časový 

prostor k jejich vytvoření, a to zejména od doby, kdy bude 

znám přesný rozsah, struktura a formát požadovaných 

vstupních dat.  

Zároveň opakovaně upozorňujeme, že připravovaná 

struktura vstupů dle přílohy Vyhlášky nebude vyhovovat 

Vzhledem k tomu, že připomínky jsou shodné 

s připomínkami ICT Unie, z.s., odkazuje ČTÚ na vypořádání 

připomínek tohoto subjektu.  
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struktuře všech produktů v portfoliu poskytovaných služeb 

elektronických komunikací. V návaznosti na tento fakt 

bychom rádi Úřad vyzvali k dodání příkladů z portfolia 

poskytovatelů služeb elektronických komunikací ve formě 

vyplněné šablony uvedené v § 2 odst. 1 Vyhlášky. 

Dodání aktualizací dat v termínu do 3 dnů, jak navrhuje § 

2 odst. 1 Vyhlášky, od provedené změny považujeme za 

nereálné pro všechny segmenty služeb. A to mimo jiné i s 

ohledem na objem předávaných dat a v kontextu častých 

změn geografické dostupnosti. Považujeme tedy za 

vhodnější nastavit aktualizaci geografických dat v předem 

stanoveném pravidelném časovém intervalu (měsíčně). 

Současně upozorňujeme, že nezbytnou informací pro 

vývoj nástrojů a procesů jak k prvotnímu dodání vstupů, 

tak i k jejich aktualizaci, je znalost přesného rozsahu a 

formy dodávaných dat, resp. šablony uvedené v § 2 odst. 1 

Vyhlášky.  

2. Preference nabídek internetu v pevném místě s 

vyššími rychlostními profily 

S ohledem na tendence trhu a stále vzrůstající požadavky 

spotřebitelů na kvalitu a rychlost služeb internetu v 

pevném místě považujeme za logické preferovat při 

zobrazování nabídek služeb internetu v pevném místě 

nabídky s parametrem inzerované rychlosti v minimální 

hodnotě 10 Mbit/s. Případně nastavit předdefinovaný filtr 

pro spotřebitele, který vyčlení nabídky s nižší inzerovanou 

rychlostí stahovaní než 10 Mbit/s.  

3. Parametr technologie pro služby internetu v 

pevném místě 

Navrhujeme změnit parametr technologie služby internetu 
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v pevném místě na nepovinný, z důvodu technologické 

neutrality tarifů internetu v pevném místě. Zásadní 

zůstávají deklarované kvalitativní parametry, bez ohledu 

na technologii, na které je internet poskytován.  

4. Zrušení povinnosti zasílání ceníků Úřadu 

Srovnávací nástroj bude poskytovat informace obsažené v 

cenících jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací. Navrhujeme tedy zrušit povinnost zasílat 

ceníky Úřadu. 

5. Vyřazení uvedených parametrů ze vstupů do 

srovnávacího nástroje 

Příloha Vyhlášky navrhuje mimo jiné dodání těchto 

kvalitativních parametrů: 

a) doba aktivace a zřízení služby 

b) doba odstranění poruchy 

c) doba trvání nabídky  

Výše uvedené parametry (a) a (b) nejsou parametry 

jednotlivých služeb, ale systémové a procesní parametry 

jednotlivých poskytovatelů. Doba aktivace u mobilních 

služeb je prakticky u všech poskytovatelů „okamžitá“, u 

fixních služeb závisí na sjednaném termínu zákazníka s 

poskytovatelem. Odstranění poruchy není u tzv. „mass 

market“ nabídek garantováno SLA. K odstranění poruchy 

však dochází v nejkratší možné době z důvodu eliminování 

finančních a reputačních dopadů na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací. Doba trvání nabídky (c) by 

měla být nepovinný parametr, resp. povinný parametr 

pouze pro časově omezené nabídky. U standardních 

nabídek není specifikovaná platnost nabídky a není tedy 
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možné údaj vyplnit. Na základě výše uvedeného 

navrhujme všechny výše uvedené parametry (a), (b), (c) 

vyřadit z přílohy Vyhlášky, tedy i ze seznamu vstupů pro 

srovnávací nástroj, případně je nastavit jako nepovinné. 

6. Parametr rychlosti mobilního internetu 

U mobilních datových služeb navrhujeme vyřadit 

požadované vstupy týkající se rychlosti služeb v 

případech, kdy služba není rychlostně omezena. Rychlost 

služby tedy není ovlivněna vlastnosti nabídky, ale jinými 

faktory, jako je koncové zařízení zákazníka, lokalizace k 

základnové stanici (jaké frekvence jsou na dané 

základnové stanici aktivní), vzdálenost koncového zařízení 

zákazníka od základnové stanice a další. U služeb, které 

jsou rychlostně parametrizovány (ve smyslu maximální 

rychlosti v Mbit/s) samozřejmě navrhujeme tento parametr 

ponechat. 

7. Specifikace vstupů pro balíčky služeb 

Z důvodu nastavených interních algoritmů a logických 

postupů řazení a kombinací v jednotlivých systémech 

poskytovatelů je generování seznamů a specifikací balíčků 

ve struktuře navrhované Vyhláškou nerealizovatelné. 

Navrhujeme, aby srovnávací nástroj umožňoval zadávat 

vstupy za balíčky formou logiky kombinací jednotlivých 

služeb, případně jinou formou, která zmenší 

administrativní zátěž na straně poskytovatelů služeb 

elektronických komunikací.  

8. Vstupy pro služby s rozdílnou cenou za část 

zúčtovacího období 

Vyhláška nespecifikuje, jak vykazovat data v případě, že 

nabídka nemá stejnou cenu po celou dobu poskytování 
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služby. Například v situaci, kdy služba je několik měsíců 

za akční cenu a následně je cena změněna na standardní 

cenu. Srovnávací nástroj musí zajistit férovost a 

nezvýhodňování nabídky, která bude první měsíc zdarma 

nebo za symbolickou cenu a následně za cenu vyšší než 

jiné nabízené služby se stejnými kvalitativními parametry. 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 81 subjektů, včetně externích připomínkových míst. Připomínky zásadního 

charakteru prostřednictvím eKLEP nebyly uplatněny. Doporučující připomínky touto cestou uplatnilo 9 subjektů, konkrétně Národní 

bezpečnostní úřad, Ministerstvo financí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády ČR – 

Odbor kompatibility, Akademie věd České republiky, Hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. Připomínky označené jako zásadní pak zaslaly 4 

externí subjekty, a to ICT Unie, z. s., Asociace provozovatelů mobilních sítí, Výbor nezávislého ICT průmyslu, z. s. a NIX.CZ, z. s. p. o. Po lhůtě 

pro uplatnění připomínek zaslala elektronickou poštou zásadní připomínky Hospodářská komora České republiky. 

V Praze 4. prosince 2020 

Vypracoval: Mgr. Marek Beran Podpis: 

              Mgr. Šárka Němečková 

 ředitelka odboru legislativního a právního 
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