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Vládní návrh

zákon
ze dne ..........2002,

kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách)
I.
Vládní

návrh

ZÁKON
ze dne ………. 2003,
kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

-2ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o telekomunikacích
Čl. I
Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění
zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č.
309/2002 Sb. se mění takto:
1. V § 2 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Účastnickým vedením se rozumí fyzický kovový pár vodičů spojující koncový
bod sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné pevné telefonní síti.
(6) Úsekem účastnického vedení se rozumí část účastnického vedení, která spojuje
koncový bod sítě se soustřeďovacím bodem nebo se specifikovaným mezilehlým
přístupovým bodem veřejné pevné telefonní sítě.“.
Dosavadní odstavce 5 až 19 se označují jako odstavce 7 až 21.
2. Za § 37 se vkládají nové § 37a a § 37b, které znějí:
„§ 37a
(1) Držitel licence k provozování veřejné pevné telefonní sítě určený Úřadem jako
držitel licence s výrazným podílem na trhu (dále jen „určený držitel licence“), je povinen
umožnit provozovateli oprávněnému k provozování telekomunikační sítě nebo
poskytovateli oprávněnému k poskytování telekomunikační služby (dále jen „oprávněný
provozovatel“) na základě jeho návrhu na uzavření smlouvy
a)

plný přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využití
celého kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku,

b)

sdílený přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využívat
nadhovorovou část kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku,
přičemž účastnické vedení bude nadále využíváno vlastníkem účastnického vedení
k poskytování veřejné telefonní služby,

(dále jen „zpřístupnění“).

(2) Určený držitel licence poskytne prostor a vybavení k umístění zařízení
oprávněného provozovatele a k propojení zařízení oprávněného provozovatele se
zařízením určeného držitele licence.
(3) Zpřístupnění nemá za následek změnu vlastnictví účastnického vedení nebo jeho
úseku a nesmí jím být dotčena práva třetích osob.
(4) Určený držitel licence je dále povinen
a) oznámit Úřadu do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona referenční nabídku
zpřístupnění a současně požádat o její zveřejnění v Telekomunikačním věstníku,

-3b) průběžně aktualizovat referenční nabídku zpřístupnění a neprodleně požádat o
zveřejnění změn v Telekomunikačním věstníku,
c) poskytovat oprávněnému provozovateli zpřístupnění za cenu stanovenou na základě
oprávněných nákladů na zpřístupnění a přiměřeného zisku,
d) uzavřít nejpozději do 60ti dnů od doručení prvního návrhu oprávněného provozovatele
smlouvu o zpřístupnění s oprávněným provozovatelem, předloží-li oprávněný
provozovatel návrh na uzavření smlouvy po uplynutí lhůty stanovené pro oznámení
referenční nabídky zpřístupnění Úřadu,
e) poskytovat prostor a vybavení podle odstavce 2 za stejných podmínek, za jakých je
využívá sám nebo za jakých je poskytuje jím ovládaným osobám,
f) poskytnout Úřadu na základě jeho výzvy v Úřadem stanovené lhůtě informace
související s plněním povinností uvedených v § 37a.
(5) Referenční nabídka zpřístupnění musí obsahovat
a) položky stanovené v příloze tohoto zákona,
b) rozčlenění položek tak, aby oprávněnému provozovateli nevznikly náklady za
využívání síťových prvků nebo vybavení, které nejsou nezbytné k poskytování
telekomunikačních služeb oprávněného provozovatele,
c)

d)

popis všech položek obsažených v referenční nabídce, s výjimkou údajů o
prostorách uvedených pod body I.2. a II.1. přílohy zákona; jejich popis však musí být
poskytnut zájemci o zpřístupnění na vyžádání,
cenu, za jakou bude zpřístupnění poskytováno.

(6) Cena za zpřístupnění nesmí zahrnovat náklady na síťové prvky nebo zařízení, které
nejsou nezbytné pro telekomunikační služby poskytované oprávněným provozovatelem.
(7) Návrh na uzavření smlouvy o zpřístupnění může určený držitel licence odmítnout
pouze v případě, že je zpřístupnění technicky neproveditelné nebo by mohlo ohrozit integritu
telekomunikační sítě. V případě odmítnutí návrhu určeným držitelem licence platí postup
stanovený v ustanovení § 38 odst. 4 a 6 obdobně. V případě neoprávněného odmítnutí návrhu
na uzavření smlouvy o zpřístupnění platí postup stanovený v odstavci 4 písm. d) obdobně.

§ 37b
(1) Úřad je povinen
a)

b)

rozhodnout o změně referenční nabídky zpřístupnění uveřejněné určeným držitelem
licence v Telekomunikačním věstníku, nesplňuje-li požadavky stanovené tímto zákonem,
neodpovídá-li požadavkům maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo
požadavkům na zajištění maximálního prospěchu pro uživatele,
účastnit se jednání o uzavření smluv o zpřístupnění
1. požádá-li o to některá ze smluvních stran, nebo

-42. z vlastní iniciativy, je-li to nutné k zajištění splnění povinnosti podle § 37a odst. 4
písm. e) a k zajištění maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo
maximálního prospěchu pro uživatele,
a vydat své stanovisko k obsahu sporných částí projednávané smlouvy,
c)

rozhodovat spory vzniklé po uzavření smlouvy o zpřístupnění, a to do 3 měsíců od
doručení podnětu jednou ze smluvních stran.

(2) Úřad je oprávněn
a) požadovat od určeného držitele licence informace související s plněním povinností
stanovených v § 37a,
b)
rozhodnout, že určený držitel licence nemusí postupovat při stanovení ceny za
zpřístupnění podle § 37a odst. 4 písm. c), jestliže na trhu místního přístupu je dostatečná
hospodářská soutěž.“.
CELEX 32000R2887
3. V § 78 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Při uplatňování regulace cen za zpřístupnění se postupuje obdobně podle odstavců
2 až 4.“.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.
4. V § 95 bodě 4 se v úvodní části textu za slova „telekomunikačních sítí“ vkládají slova „a
zpřístupnění účastnického vedení“.
5. V § 95 bodě 4 se na konci písmene c) středník nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d),
které zní:
„d) vykonává oprávnění uvedená v § 37b;“.

6. V § 95 bodě 7 písm. a) se za slovy „telekomunikačních služeb“ spojka „a“ nahrazuje
čárkou a na konci textu písmene se doplňují slova „a cen za zpřístupnění“.

7. V § 97 odst. 1 písmeno v) zní:
„v) neumožnila propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti, zpřístupnění nebo
připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnila uzavření smlouvy
o propojení, přístupu k síti, zpřístupnění nebo připojení,“.

-58. V § 97 odst. 1 se na konci písmene ee) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ff),
které zní:
„ff) nesplní povinnosti uvedené v § 37a odst. 4 písm. a), b), e) nebo f).“.
9. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:
„Příloha k zákonu č. 151/2000 Sb.
Položky podle § 37a odst. 5 písm. a)
I. Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení
1. Síťové prvky, k nimž se nabízí přístup, mezi něž patří zejména:
a) přístup k účastnickému vedení,
b) přístup k nadhovorové části kmitočtového rozsahu účastnického vedení v případě
sdíleného přístupu k účastnickému vedení.
2. Údaje týkající se umístění fyzických přístupových prostor a dostupnosti účastnických
vedení ve specifických částech přístupové sítě.
3.

Technické podmínky vztahující se ke zpřístupnění účastnického vedení a jejich
využívání včetně technických charakteristik kovového páru vodičů v účastnickém
vedení.

4. Postup pro objednávání a poskytování včetně omezení používání.

II. Služby společného umístění
1. Údaje o příslušných prostorách určeného držitele licence.
2.

Možnosti společného umístění v prostorách uvedených v bodě 1 (včetně fyzického
společného umístění, případně dálkového či virtuálního společného umístění).

3. Charakteristiky zařízení a případná omezení pro zařízení, která lze použít pro společné
umístění.
4. Bezpečnostní otázky včetně opatření přijatých určeným držitelem licence pro zajištění
bezpečnosti v jeho prostorách.
5. Podmínky přístupu pro zaměstnance oprávněného provozovatele.
6. Bezpečnostní normy.
7. Pravidla pro přidělování prostoru, je-li prostor pro společné umístění omezený.

-68. Podmínky, za jakých si oprávněný provozovatel může prohlédnout prostory, kde je
možné fyzické společné umístění, nebo prostory, kde bylo společné umístění
zamítnuto v důsledku nedostatečné kapacity.

III. Informační systémy
Podmínky pro přístup k systémům provozní podpory (OSS) určeného držitele licence,
k jeho informačním systémům nebo databázím pro přípravu objednávek, pro poskytování,
objednávání, údržbu a žádosti o opravy a pro fakturaci.

IV. Dodací podmínky
1. Lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu služeb,
řešení poruch, postupy pro návrat k normální úrovni služeb a ukazatele kvality služeb.
2. Vzorové smluvní podmínky včetně případného odškodnění za nedodržení lhůty.
3. Ceny nebo způsoby pro stanovení cen každé služby, funkce a zařízení vyjmenovaných
v této příloze.“.

CELEX 32000R2887
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. II
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách se mění takto:
1. V § 18 odst. 1 se slova „350 g“ nahrazují slovy „hmotnost, kterou stanoví vláda
nařízením“.
2. V § 19 písm. a)
nařízením“.

se slova „350 g“ nahrazují slovy „hmotnost, kterou stanoví vláda

3. V § 41 se za slovo „nařízením“ vkládají slova „hmotnost a“.
CELEX 32002L0039

-7ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dvacátým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou části
druhé, která nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.

Důvodová zpráva
Část první návrhu zákona
1. Obecná část
Jednou z hlavních překážek rychlejšího rozšíření konkurence na telekomunikačním
trhu je síťový charakter odvětví telekomunikací. Účastnická metalická vedení
telekomunikační sítě, ke které je připojena většina účastníků v ČR, byla historicky ve
vlastnictví jednoho subjektu provozujícího síť na celém území ČR již před liberalizací
telekomunikačního trhu.
V oblasti poskytování služeb prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě má
dominantní pozici bývalý monopolní provozovatel veřejné pevné telefonní sítě a poskytovatel
telefonních služeb, společnost ČESKÝ TELECOM, a.s. (dále jen ČTc). Alternativní
poskytovatelé telefonních služeb se v této části telekomunikačního trhu obtížně prosazují.
Přes 99 % hlavních telefonních stanic je dosud připojeno k síti ČTc. I když bylo k 22. 7. 2002
regulátorem telekomunikačního trhu Českým telekomunikačním úřadem (dále jen ČTÚ)
uděleno 31 licencí na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné
telekomunikační sítě, nevedlo to dosud ke vzniku vážnější konkurence. Proto je nezbytné
rozvoj konkurenčního prostředí podpořit účinnými opatřeními.
Ministerstvo informatiky proto předkládá návrh právní úpravy, která umožní dalším
poskytovatelům telekomunikačních služeb přístup k účastnickým vedením rozsáhlé sítě ČTc,
a to v souladu s Nařízením (ES) 2887/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.
prosince 2000, o zpřístupnění účastnického vedení.
Předkládaný návrh reaguje rovněž na závazky ČR směrem k EU, které navazují na
závazek harmonizace práva ČR s právem ES. Evropská Rada na svém zasedání ve Feiře dne
20. června 2000 přijala Akční plán eEurope, který označuje zpřístupnění účastnických vedení
pevné telekomunikační sítě za krátkodobou prioritu. Za účelem prohloubení konkurence
v pevných přístupových sítích přijal dne 18. prosince 2000 Evropský parlament a Rada
Nařízení (ES) 2887/2000 o zpřístupnění účastnických vedení (unbundled access to the local
loop) (dále jen „Nařízení“).
Usnesením vlády č. 405 ze dne 25. dubna 2001 se ČR připojila ke společnému
Akčnímu plánu eEurope+ kandidátských zemí střední a východní Evropy a usnesením vlády
č. 594 ze dne 13. 6. 2001 byl vzat na vědomí Národní akční plán eEurope+ (Česká republika).
V dokumentu eEurope+ [resp. Národní akční plán eEurope+ (Česká republika)] je pod bodem
1a) [resp. 1a) - 2] stanoven cíl "zavést větší konkurenci v rámci místních přístupových sítí".

-8eEurope+ k tomuto cíli stanovuje jako termín plnění konec roku 2002. Česká republika se
rovněž v Dodatku k Pozičnímu dokumentu ke Kapitole 19 „Telekomunikace a informační
technologie“ zavazuje, že k datu 1. 1. 2003 bude mít implementované acquis communautaire
přijaté v roce 2000.
Z vyhodnocení současné právní úpravy vyplývá, že implementaci požadavků Nařízení
2887/2000 nelze dosáhnout při stávajícím znění zákona o telekomunikacích. Je nezbytné
institut zpřístupnění účastnického vedení zavést jako nový, stanovit příslušné pravomoci pro
ČTÚ a příslušné povinnosti pro subjekty telekomunikačního trhu. Potřeba novelizace právní
úpravy v oblasti telekomunikací v uvedeném a přesně omezeném rozsahu vyplývá také
z Pravidelné zprávy Evropské Komise za rok 2001 a z Rozhodnutí Rady EU ve vazbě na
Přístupové partnerství 2001, které upozorňují na nesoulad s acquis v těchto oblastech a
požadují dokončení jeho implementace.
Usnesením č. 987 ze dne 14. 10. 2002 schválila vláda věcný záměr novelizace zákona
č. 151/2002 Sb., o telekomunikacích, obsažený v části zabývající se implementací Nařízení a
uložila ministru dopravy a spojů a ministru pověřenému řízením Úřadu pro veřejné
informační systémy
1.

do 30. listopadu 2002 zpracovat a předložit vládě návrh paragrafovaného znění
novelizace zákona o telekomunikacích ve smyslu schváleného věcného záměru a

2.

do 30. září 2003 zpracovat a vládě předložit návrh zákona o elektronických
komunikacích.

Předložený návrh je realizací úkolu uvedeného v bodě 1 a transponuje do našeho
právního řádu pouze Nařízení (ES) 2887/2000. Nebude mít dopad na státní rozpočet a je
v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
2. Zvláštní část
K bodu 1 - ustanovení § 2
Nově se zavádějí pojmy účastnické vedení a úsek účastnického vedení, v souladu s
Nařízením.
K bodu 2 - ustanovení § 37a a § 37b
Je zde stanovena povinnost určeným držitelům licence zpřístupnit účastnické vedení a
vymezena působnost ČTÚ.
Držitelé licence k provozování veřejných pevných telefonních sítí s výrazným podílem
na trhu jsou povinni vyhovět žádosti jiného provozovatele telekomunikační sítě nebo
poskytovatele telekomunikační služby o zpřístupnění účastnického vedení nebo jeho úseku,
které sami provozují, za účelem jejich využití pro poskytování telekomunikačních služeb, a to
za transparentních, spravedlivých a nediskriminujících podmínek, aby bylo zajištěno rovné
zacházení. Podmínky zpřístupnění musí být ekvivalentní těm, které uplatňují pro své vlastní
služby. Povinnost zpřístupnit účastnická vedení nezahrnuje povinnost budovat zcela novou
infrastrukturu. Držitelé licence k provozování veřejných pevných telefonních sítí s výrazným

-9podílem na trhu jsou povinni zpřístupnit účastnická vedení, aniž by tím bylo dotčeno
vlastnictví těchto vedení a práva třetích osob, dvěma způsoby:
-

umožnit využívání celého kmitočtového pásma účastnického vedení („plný přístup“),
umožnit využívání nadhovorové části kmitočtového pásma účastnického vedení
(„sdílený přístup“).

Požadavek na přístup k účastnickým vedením může držitel licence s výrazným
podílem na trhu odmítnout jen ze zákonem stanovených důvodů uvedených v § 37a odst. 7
Držitel licence k provozování veřejných pevných telefonních sítí s výrazným podílem
na trhu je povinen jiným provozovatelům telekomunikačních sítí nebo poskytovatelům
telekomunikačních služeb umožnit společné umístění nezbytného vybavení pro přístup
k účastnickým vedením.

Držitel licence k provozování veřejných pevných telefonních sítí s výrazným podílem
na trhu musí mít v souvislosti se zpřístupněním účastnických vedení tyto základní povinnosti
(čl. 3 a 4 Nařízení):


předávat na žádost ČTÚ informace související s plněním povinnosti zpřístupnit
účastnická vedení, aby ČTÚ mohl sledovat plnění jeho povinností a dosažení cílů tohoto
zákona



oznámit referenční nabídku zpřístupnění nejpozději do 30 dnů po nabytí účinnosti
novely zákona o telekomunikacích ČTÚ a současně požádat o její zveřejnění
v Telekomunikačním věstníku,



uzavřít s žadatelem smlouvu o zpřístupnění účastnického vedení, pokud návrh na
uzavření smlouvy o zpřístupnění účastnického vedení odpovídá právním předpisům a
pokud nebyl odmítnut.
ČTÚ rozhodne o změnách v referenční nabídce, včetně cen, a lhůtě pro jejich provedení,
pokud tato nesplňuje podmínky stanovené právním předpisem či nevyhovuje požadavkům
maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže nebo požadavkům na zajištění
maximálního prospěchu pro uživatele. Referenční nabídka je závazná ode dne oznámení
ČTÚ (čl. 4 Nařízení).

Návrh zákona stanoví také procesní postupy všech zúčastněných při uzavírání
smlouvy o zpřístupnění účastnického vedení.
Dále je zakotvena možnost odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy o přístupu
k účastnickému vedení, a to pouze ve dvou případech, že je přístup technicky neproveditelný
anebo neumožňuje nezbytnou ochranu celistvosti telekomunikační sítě. S odmítnutím musí
vyjádřit souhlas ČTÚ. Pro případ souhlasu i nesouhlasu ČTÚ je stanoven další procesní
postup.
Rovněž je upraven vstup ČTÚ do jednání o smlouvě o zpřístupnění, jak na žádost
některé ze stran, tak z vlastní iniciativy (ve veřejném zájmu, ze stanovených důvodů). I když
je obchodní vyjednávání upřednostňovanou metodou pro dosažení dohody o technických
otázkách a otázkách stanovení cen za zpřístupnění účastnického vedení, zkušenosti např.
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vyjednávací síly nového provozovatele a určeného držitele licence.
K bodu 3 - ustanovení § 78
Postup ČTÚ při uplatňování regulace cen za zpřístupnění se stanovuje obdobně jako v případě
propojování.K bodům 4 až 6 – ustanovení § 95
Změny vyplývající z navrhované úpravy je třeba promítnout do souhrnu kompetencí
ČTÚ v § 95 zákona.
K bodům 7 a 8 - ustanovení § 97
V návaznosti na stanovení nových povinností v oblasti zpřístupnění účastnických vedení je do
zákona zařazena nová sankce za porušení povinností držitelů licence v oblasti zpřístupnění.
Výše sankce odpovídá významu, který má úspěšná realizace ustanovení o zpřístupnění
účastnických vedení pro rozvoj konkurence v oblasti telekomunikací (až do výše 5 000 000
Kč).

K bodu 9
Navrhuje se nová příloha k zákonu, která stanovuje minimální seznam položek, které musí
obsahovat referenční nabídka zpřístupnění. Tento seznam je českou obdobou přílohy
Nařízení. Je nutné v souladu s Nařízením stanovit minimální seznam údajů, které musí
obsahovat referenční nabídka, aby byla dostatečně transparentní a ihned využitelná pro
zájemce o zpřístupnění.
Vysvětlení k bodu II. podbodu 2 (Služby společného umístění):
1. Fyzické – pro případ plného přístupu, kdy žadateli musí být umožněno umístění
všech zařízení pro obě pásma (a přístup k nim) v prostorách určeného držitele licence.
V případě sdíleného přístupu musí určený držitel licence totéž umožnit jen pro
zařízení
pro
nadhovorové
kmitočtové
pásmo.
2. Dálkové – v případě, kdy je poskytována pouze část (úsek) účastnického vedení a
určený držitel licence musí umožnit umístění a přístup k potřebný zařízením v místě
mezilehlého
propojovacího
bodu
účastnického
vedení
.
3. Virtuální – v případě přístupu s vysokou rychlostí datového toku, kdy určený držitel
licence poskytuje služby přístupu k hovorovému i nadhovorovému kmitočtovému
pásmu na svém vlastním zařízení a na základě smlouvy o jeho pronájmu.
Část druhá návrhu zákona
1. Obecná část
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách stanoví aby osoba, která hodlá
provozovat poštovní služby, jejichž předmětem je dodání poštovních zásilek, jejichž
hmotnost je nižší než 350 g a jejichž obsahem jsou písemné zprávy, za cenu nižší, než je
částka, kterou stanoví vláda nařízením, měla vedle souhlasu podle ustanovení § 17 též
poštovní licenci nebo zvláštní poštovní licenci. Váhový a cenový limit stanovený v zákoně a
v nařízení vlády je odvozen od váhových a cenových limitů v příslušných normách práva ES,
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nutno reagovat, což nečiní větší problémy u limitu cenového, kde změna nařízení vlády není
tak časově náročná jako změna zákona, která je nutná v případě změny limitu váhového.
Hlavním účelem návrhu je proto zajistit včasnou reakci na naznačené změny, což je možné
tak, že váhový limit, obdobně jako limit cenový, bude možno stanovit nařízením vlády.
Návrh je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
Mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, se na tuto oblast nevztahují.
Návrh je v souladu s novelou Směrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady o
společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování
kvality služby č. 2002/39/EC z 10.6.2002, která ve dvou časových etapách stanoví nový
váhový a cenový limit vyhrazených poštovních služeb.
Návrh si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet.

2. Zvláštní část
K čl. I. bodu 1 a 2
Pevně stanovený váhový limit u poštovních zásilek, jejichž obsahem jsou písemné zprávy
350 g, se vypouští a nahrazuje se zmocněním, že tento limit stanoví nařízení vlády.

V Praze dne 29. ledna 2003

PhDr. Vladimír Špidla, v.r.
předseda vlády

Vladimír Mlynář, v.r.
ministr informatiky
II.
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Text § 2, § 37a, 37b, § 95 a § 97 zákona č. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
§2
Základní pojmy
(1) Telekomunikačním zařízením se rozumí technické zařízení, včetně vedení, pro
vysílání, přenos, směrování, spojování a příjem informací prostřednictvím
elektromagnetických vln.
(2) Telekomunikační sítí se rozumí funkčně propojený soubor telekomunikačních zařízení
k přepravě informací mezi koncovými body této sítě nebo soubor rádiových zařízení k
přepravě informací nebo jejich vzájemná kombinace.
(3) Veřejnou telekomunikační sítí se rozumí síť, která má být podle licence nebo generální
licence využita zcela nebo zčásti pro poskytování veřejných telekomunikačních služeb,
včetně telekomunikační sítě určené výhradně k jednosměrnému šíření televizních nebo
rozhlasových signálů po vedení.
(4) Rozhraním veřejné telekomunikační sítě se rozumí
a) koncový bod sítě, který je fyzickým spojovacím bodem, ve kterém je uživateli
telekomunikační služby poskytován přístup k veřejné telekomunikační síti,
b) rozhraní pro propojování veřejných telekomunikačních sítí, nebo
c) rozhraní v prostoru specifikující rádiové prostředí mezi rádiovými zařízeními, v souladu
s jejich technickými specifikacemi (koncový bod mobilní sítě).
Druhy a charakteristiku koncových bodů a rozhraní stanoví prováděcí předpis.
(5) Účastnickým vedením se rozumí fyzický kovový pár vodičů spojující koncový bod
telekomunikační sítě s hlavním rozvaděčem nebo obdobným zařízením ve veřejné pevné
telefonní síti.
(6) Úsekem účastnického vedení se rozumí část účastnického vedení, která spojuje
koncový bod sítě se soustřeďovacím bodem nebo se specifikovaným mezilehlým
přístupovým bodem veřejné pevné telefonní sítě.
(7) (5) Telekomunikační službou se rozumí služba, jejíž poskytování spočívá zcela nebo
zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Touto
službou je i pronájem telekomunikačních okruhů. Za telekomunikační službu se nepovažuje
přepojení (přesměrování) hovoru tísňového volání na jiné pracoviště základní složky
integrovaného záchranného systému, které je kompetentní k jeho odbavení.
(8) (6) Veřejnou telekomunikační službou se rozumí telekomunikační služba, z jejíhož
poskytování není předem vyloučen žádný zájemce o její využití.
(9) (7) Veřejnou telefonní službou se rozumí veřejná telekomunikační služba spočívající v
přepravě nebo směrování mluvené řeči v reálném čase mezi koncovými body veřejné
telekomunikační sítě, která umožňuje každému uživateli používat zařízení připojené k
takovému koncovému bodu za účelem komunikace s jiným uživatelem, jehož zařízení je
připojené k jinému koncovému bodu.
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osoba, které je poskytována telekomunikační služba.
(11) (9) Účastníkem se rozumí uživatel telekomunikační služby, který je s jejím
poskytovatelem ve smluvním vztahu.
(12) (10) Tísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v
číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských
životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit.
(13) (11) Radiokomunikační službou se rozumí telekomunikační činnost, která spočívá v
přenosu, vysílání nebo příjmu informací prostřednictvím rádiových vln.
(14) (12) Rádiovými vlnami se rozumí elektromagnetické vlny o kmitočtech od 9 kHz do
3 000 GHz, jež se šíří prostorem bez jakéhokoli vedení.
(15) (13) Veřejnou pevnou telekomunikační sítí se rozumí veřejná telekomunikační síť,
jejíž koncové body mají pevnou v čase se neměnící geografickou polohu.
(16) (14) Telekomunikačním okruhem se rozumí soubor telekomunikačních zařízení, který
zajišťuje přenos informací mezi rozhraními telekomunikačního okruhu a který nezahrnuje
přepojovací funkce ovládané uživatelem. Tento soubor může zahrnovat i zařízení, která
umožňují pružné užívání kmitočtového pásma okruhu, popřípadě směrování a řízení provozu.
(17) (15) Rušením se rozumí nežádoucí účinek elektromagnetické energie, který může
negativně ovlivnit funkci telekomunikačních zařízení, popřípadě kvalitu telekomunikačních
služeb.
(18) (16) Propojením se rozumí fyzické a logické spojení telekomunikačních sítí
využívaných poskytovateli telekomunikačních služeb umožňující uživatelům jednoho
poskytovatele telekomunikačních služeb komunikovat s uživateli téhož nebo jiného
poskytovatele telekomunikačních služeb nebo za účelem umožnění přístupu ke službám
poskytovaným jiným poskytovatelem telekomunikačních služeb. Telekomunikační služby
mohou být poskytovány poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří se propojují, nebo
jinými poskytovateli telekomunikačních služeb, kteří mají přístup k telekomunikační síti.
(19) (17) Připojením se rozumí fyzické a logické připojení telekomunikačního zařízení k
rozhraní veřejné nebo neveřejné telekomunikační sítě za účelem využívání nebo poskytování
telekomunikačních služeb.
(20) (18) Držitelem licence s výrazným podílem na trhu se rozumí pro účely tohoto zákona
subjekt, který má oprávnění k provozování veřejných telefonních sítí anebo k poskytování
veřejné telefonní služby a který má nejméně dvaceti pěti procentní podíl z relevantního trhu v
geografické oblasti, ve které má právo provozovat činnost. Podíl se stanoví z rozdílu výnosů
za veřejnou telefonní službu, včetně výnosů z propojování, a nákladů na propojení hrazených
jiným poskytovatelům veřejné telefonní služby. Český telekomunikační úřad může stanovit
jiný procentní podíl na základě posouzení schopnosti držitele licence ovlivnit podmínky
trhu, jeho objemu tržeb a schopnosti zajištění finančních zdrojů nebo zkušenosti s
provozováním veřejných telefonních sítí, s poskytováním veřejné telefonní služby nebo
veřejné telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů. Obdobně se postupuje
při stanovení povinnosti subjektu poskytovat veřejnou telekomunikační službu formou
pronájmu telekomunikačních okruhů.
(21) (19) Regulací se rozumí usměrňování telekomunikačních činností a vztahů podle
tohoto zákona a v jeho mezích, za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí,
ochrany telekomunikačního trhu, včetně ochrany uživatelů telekomunikačních služeb,
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telekomunikačních zařízení a sítí a pro poskytovatele telekomunikačních služeb a která jsou
zveřejňována v Telekomunikačním věstníku. Dále k regulaci náleží též sledování plnění
stanovených podmínek (a to i výkonem kontroly) a udržování stavu dosaženého podle těchto
podmínek.
§ 37
(1) Provozovatelé veřejných telefonních sítí nebo poskytovatelé telekomunikační služby
pronájmu telekomunikačních okruhů, kteří mají výrazný podíl na relevantním trhu, jsou
povinni vyhovět požadavkům oprávněných poskytovatelů telekomunikačních služeb o
přístup k jimi provozované síti (dále jen "přístup k síti").
(2) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí a poskytovatelé veřejných
telekomunikačních služeb, kteří kontrolují přístup nejméně k jednomu koncovému bodu sítě
identifikovanému jedním nebo více čísly v číslovacích plánech, a poskytovatelé veřejné
telekomunikační služby pronájmu telekomunikačních okruhů vedoucích do prostor užívaných
uživatelem jsou povinni, požádá-li o to jiný provozovatel nebo poskytovatel vykonávající
odpovídající telekomunikační činnost, umožnit tomuto žadateli přímé nebo nepřímé propojení
jimi provozovaných telekomunikačních sítí (dále jen "propojení sítí"). Přístup k síti se
uskuteční na náklady žadatele a za úplatu.
(3) Přístup k síti se zajišťuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem
veřejné telekomunikační sítě a poskytovatelem veřejných telekomunikačních služeb,
propojení sítí se zajišťuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi provozovateli
veřejných telekomunikačních sítí navzájem.
(4) Provozovatelé veřejných telekomunikačních sítí nebo poskytovatelé veřejných
telekomunikačních služeb jsou povinni na základě smlouvy umožnit, aby každý, kdo splňuje
podmínky stanovené zákonem, mohl připojit k jejich síti svoje koncová zařízení (dále jen
"připojení k síti"). Smlouvu jsou povinni uzavřít v termínu podle všeobecných podmínek pro
poskytování veřejné telekomunikační služby, nejdéle však do 60 dnů od obdržení žádosti o
připojení koncového zařízení.
§ 37a
(1) Držitel licence k provozování veřejné pevné telefonní sítě určený Úřadem jako
držitel licence s výrazným podílem na trhu (dále jen „určený držitel licence“), je povinen
umožnit provozovateli oprávněnému k provozování telekomunikační sítě nebo
poskytovateli oprávněnému k poskytování telekomunikační služby (dále jen „oprávněný
provozovatel“) na základě jeho návrhu na uzavření smlouvy
e)

plný přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využití
celého kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku,

f)

sdílený přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující
využívat nadhovorovou část kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho
úseku, přičemž účastnické vedení bude nadále využíváno vlastníkem účastnického
vedení k poskytování veřejné telefonní služby,

(dále jen „zpřístupnění“).
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oprávněného provozovatele a k propojení zařízení oprávněného provozovatele se
zařízením určeného držitele licence.
(3) Zpřístupnění nemá za následek změnu vlastnictví účastnického vedení nebo jeho
úseku a nesmí jím být dotčena práva třetích osob.
(4) Určený držitel licence je dále povinen
a) oznámit Úřadu do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona referenční nabídku
zpřístupnění a současně požádat o její zveřejnění v Telekomunikačním věstníku,
b) průběžně aktualizovat referenční nabídku zpřístupnění a neprodleně žádat o
zveřejnění změn v Telekomunikačním věstníku,
c) poskytovat oprávněnému provozovateli zpřístupnění za cenu stanovenou na základě
oprávněných nákladů na zpřístupnění a přiměřeného zisku,
d) uzavřít nejpozději do 60ti dnů od doručení prvního návrhu oprávněného
provozovatele smlouvu o zpřístupnění s oprávněným provozovatelem, předloží-li
oprávněný provozovatel návrh na uzavření smlouvy po uplynutí lhůty stanovené pro
oznámení referenční nabídky zpřístupnění Úřadu,
e) poskytovat prostor a vybavení podle odstavce 2 za stejných podmínek, za jakých je
využívá sám nebo za jakých je poskytuje jím ovládaným osobám,
f) poskytnout Úřadu na základě jeho výzvy v Úřadem stanovené lhůtě informace
související s plněním povinností uvedených v § 37a.
(5) Referenční nabídka zpřístupnění musí obsahovat
a) položky stanovené v příloze tohoto zákona,
b) rozčlenění položek tak, aby oprávněnému provozovateli nevznikly náklady za
využívání síťových prvků nebo vybavení, které nejsou nezbytné k poskytování
telekomunikačních služeb oprávněného provozovatele,
g)

popis všech položek obsažených v referenční nabídce, s výjimkou údajů o
prostorách uvedených pod body I.2. a II.1. přílohy zákona; jejich popis však musí
být poskytnut zájemci o zpřístupnění na vyžádání,

d) cenu, za jakou bude zpřístupnění poskytováno.
(6) Cena za zpřístupnění nesmí zahrnovat náklady na síťové prvky nebo zařízení,
které nejsou nezbytné pro telekomunikační služby poskytované oprávněným
provozovatelem.
(7) Návrh na uzavření smlouvy o zpřístupnění může určený držitel licence odmítnout
pouze v případě, že je zpřístupnění technicky neproveditelné nebo by mohlo ohrozit
integritu telekomunikační sítě. V případě odmítnutí návrhu určeným držitelem licence
platí postup stanovený v ustanovení § 38 odst. 4 a 6 obdobně. V případě neoprávněného
odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy o zpřístupnění platí postup stanovený v odstavci
4 písm. d) obdobně.
§ 37b
(3) Úřad je povinen
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e)

rozhodnout o změně referenční nabídky zpřístupnění uveřejněné určeným
držitelem licence v Telekomunikačním věstníku, nesplňuje-li požadavky stanovené
tímto zákonem, neodpovídá-li požadavkům maximální hospodárnosti, ochrany
hospodářské soutěže nebo požadavkům na zajištění maximálního prospěchu pro
uživatele,
účastnit se jednání o uzavření smluv o zpřístupnění
3. požádá-li o to některá ze smluvních stran, nebo
4. z vlastní iniciativy, je-li to nutné k zajištění splnění povinnosti podle § 37a odst.
4 písm. e) a k zajištění maximální hospodárnosti, ochrany hospodářské soutěže
nebo maximálního prospěchu pro uživatele,
a vydat své stanovisko k obsahu sporných částí projednávané smlouvy,

f)

rozhodovat spory vzniklé po uzavření smlouvy o zpřístupnění, a to do 3 měsíců od
doručení podnětu jednou ze smluvních stran.

(4) Úřad je oprávněn
a)

požadovat od určeného držitele licence informace související s plněním povinností
stanovených v § 37a,
b) rozhodnout, že určený držitel licence nemusí postupovat při stanovení ceny za
zpřístupnění podle § 37a odst. 4 písm. c), jestliže na trhu místního přístupu je
dostatečná hospodářská soutěž.“.
§ 78
(1) Ceny za propojení sjednávají smluvní strany tak, aby nediskriminovaly žádnou ze
smluvních stran ani ostatní provozovatele propojených veřejných telekomunikačních sítí a
aby umožňovaly ověření způsobu jejich výpočtu.
(2) Nedohodnou-li se smluvní strany o ceně za propojení, použijí způsob výpočtu cen
stanovený Úřadem. Úřad stanoví způsob výpočtu cen za propojení cenovým rozhodnutím. Ve
stanovených případech musí cena za propojení vycházet z nákladů na propojení včetně
přiměřeného zisku.
(3) Způsob výpočtu cen za propojení Úřad zveřejní v Telekomunikačním věstníku.
(4) Úřad použije způsob výpočtu cen stanovený cenovým rozhodnutím Úřadu vždy,
obrátí-li se na něj některá ze smluvních stran s návrhem na řešení sporu.
(5) Při uplatňování regulace cen za zpřístupnění se postupuje obdobně podle
odstavců 2 až 4.
(6) (5) O sporech v oblasti cen za propojení rozhoduje Úřad podle zvláštního právního
předpisu.8)
------------8) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
§ 95
Úřad
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a) ukládá a vybírá, popřípadě vymáhá pokuty za porušení povinností stanovených tímto
zákonem, prováděcími předpisy k tomuto zákonu a správním rozhodnutím a předběžným
opatřením vydaným Úřadem; za stejných podmínek ukládá nepeněžitá plnění,
b) rozhoduje o zákazu vykonávání telekomunikačních činností provozovateli nebo
poskytovateli, kteří neodstraní zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě, přestože je k tomu
Úřad vyzve,
c) rozhoduje ve sporech, nestanoví-li zákon jinak,
d) vydává opatření a předběžná opatření, které jsou provozovatelé a poskytovatelé povinni
dodržovat,
e) vydává Telekomunikační věstník jako publikační sbírku odvětví telekomunikací,
f) připravuje věcné návrhy právních předpisů pro oblast telekomunikací,
g) zabezpečuje mezinárodní vztahy ve věcech telekomunikací, které nebyly svěřeny
Ministerstvu dopravy a spojů nebo jiným orgánům státní správy;
2. v oblasti schvalování telekomunikačních zařízení
a) schvaluje typy nebo uznává technickou způsobilost vybraných a jednotlivě vyrobených
telekomunikačních zařízení,
b) rozhoduje o použití rádiového zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán, pro zkušební
účely,
c) pověřuje právnickou nebo fyzickou osobu prováděním zkoušek k ověření technické
způsobilosti začleňovaných zařízení,
d) stanovuje předpisovou základnu pro účely schvalování telekomunikačních zařízení;
3. v oblasti licenčního řízení
a) rozhoduje o udělení, změně nebo odnětí telekomunikační licence, včetně povinnosti
poskytovat univerzální službu, veřejnou dálnopisnou službu a veřejnou telegrafní službu,
b) zřizuje a spravuje účet,
c) rozhoduje o provozních a finančních opatřeních k zajištění nepřetržitého poskytování
univerzální služby,
d) vydává generální licenci a rozhoduje o její změně nebo zrušení,
e) registruje fyzické a právnické osoby, které vykonávají telekomunikační činnosti na
základě generální licence, a vydává osvědčení o registraci,
f) vydává oprávnění k poskytování nových telekomunikačních služeb, pro které nebyla dosud
vydána generální licence;
4. v oblasti přístupu a propojování veřejných telekomunikačních sítí a zpřístupnění
účastnického vedení
a) rozhoduje spory o propojení sítí nebo o přístupu k síti, popřípadě o změnách smluv o
propojení sítí nebo o přístupu k síti,
b) vydává síťové plány veřejných telekomunikačních sítí a vykonává správu hranic obvodů
veřejných telefonních sítí,
c) stanovuje a zveřejňuje technické specifikace jednotlivých druhů rozhraní v
Telekomunikačním věstníku,
d) vykonává oprávnění uvedená v § 37b;
5. v oblasti kmitočtového spektra
a) vykonává správu kmitočtového spektra,
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změny tohoto plánu,
c) vydává a vyhlašuje plán využití kmitočtového spektra a změny tohoto plánu,
d) vydává rozhodnutí o povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení a rozhoduje o
jejich změnách a odnětí,
e) ověřuje zkouškou zvláštní způsobilost k obsluze určených vysílacích rádiových zařízení,
f) koordinuje kmitočty a kmitočtová pásma,
g) kontroluje využívání kmitočtového spektra;
6. v oblasti přidělování čísel
a) vykonává správu čísel,
b) vydává číslovací plány,
c) rozhoduje o přidělení čísel,
d) kontroluje využívání přidělených čísel;
7. v oblasti cen
a) vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen telekomunikačních služeb,
cen za propojení a cen za zpřístupnění,
b) vydává cenová rozhodnutí,
c) rozhoduje o sporech v oblasti cen za propojení a přístup k síti;
8. v oblasti telekomunikačních služeb
a) rozhoduje o změnách všeobecných podmínek v případě, že jsou v rozporu se zákonem
nebo prováděcími předpisy k němu, a schvaluje všeobecné podmínky pro poskytování
univerzální služby a rozhoduje o jejich změnách,
b) stanovuje rozsah základního stupně vyúčtování ceny za telekomunikační služby a
rozsah podrobného rozpisu cen za jednotlivé hovory,
c) rozhoduje o námitkách proti vyřízení reklamace vyúčtování cen
za telekomunikační služby,
d) rozhoduje spory o povinnosti účastníka k finančnímu plnění vyplývající ze smlouvy
mezi provozovatelem veřejné telekomunikační sítě a účastníkem o poskytování
telekomunikačních služeb,
e) rozhoduje o rozšíření povinnosti poskytovatele univerzální služby zřídit systémy sledování,
evidence a kontroly základních ukazatelů rozvoje a kvality poskytování telekomunikační
služby i na ostatní poskytovatele veřejné telefonní služby po veřejné pevné telefonní síti
nebo provozovatele veřejných pevných telefonních sítí,
f) povoluje výjimky podle § 83 odst. 8;
9. stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky.
Úřad je oprávněn vykonávat i další činnosti, pokud to vyplývá z ustanovení zákona.
HLAVA PÁTÁ
SANKCE
§ 97
(1) Úřad uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě
podnikající podle zvláštního právního předpisu,14) která
a) uvádí na trh koncová zařízení nebo rádiová zařízení, jejichž typ nebyl Úřadem schválen
nebo uznán,
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nebyl schválen nebo uznán,
c) použije ke zkušebním účelům vysílací rádiové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo
uznán, bez rozhodnutí Úřadu,
d) veřejně vystavuje na veletrzích, výstavách, předváděcích a obdobných akcích koncové
zařízení nebo rádiové zařízení, jehož typ nebyl schválen nebo uznán, bez viditelného
upozornění, že zařízení nesmí být uváděno na trh a provozováno před tím, než bude jeho typ
schválen nebo uznán,
e) neoznámila Úřadu ve stanovené lhůtě, že uvede na trh rádiové zařízení využívající
kmitočtová pásma v rozporu s plánem přidělení kmitočtových pásem,
f) neoznačí koncové zařízení nebo rádiové zařízení, jeho obal a návod k obsluze schvalovací
značkou podle § 11,
g) zneužila schvalovací značku podle § 11 odst. 2,
h) porušuje ustanovení § 88 odst. 8,
i) provozuje vysílací rádiové zařízení bez platného povolení nebo generálního oprávnění,
j) vykonává telekomunikační činnosti, k nimž je potřebná telekomunikační licence, povolení
nebo generální licence, bez platné telekomunikační licence, platného povolení nebo bez
platného osvědčení o registraci,
k) vykonává telekomunikační činnosti v rozporu s podmínkami stanovenými správním
rozhodnutím nebo generální licencí, popřípadě v rozporu s opatřením nebo předběžným
opatřením Úřadu,
l) nedodržuje povinnosti při vydávání nebo plnění všeobecných podmínek k poskytování
veřejných telekomunikačních služeb,
m) neplní povinnosti uložené poskytovateli veřejné telekomunikační služby uvedené v § 82 a
83,
n) neplní povinnosti stanovené pro poskytování univerzální služby,
o) předložila nesprávné nebo neúplné údaje pro účtování prokazatelné ztráty,
p) nepřispívá finančně řádně a včas na účet univerzální služby,
q) nevede oddělenou evidenci nákladů, tržeb a výnosů, včetně vloženého kapitálu
telekomunikačních služeb,
r) nezřídila systémy sledování, evidence a kontroly základních ukazatelů rozvoje a kvality
poskytování telekomunikační služby nebo údaje z těchto systémů nepředložila Úřadu na jeho
vyžádání anebo předložila nesprávné nebo neúplné údaje,
s) neplatí řádně a včas poplatky,
t) využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí Úřadu o přidělení čísla,
číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres,
u) porušila telekomunikační tajemství nebo povinnosti týkající se ochrany osobních nebo
zprostředkovacích dat,
v) neumožnila propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti nebo připojení
telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnila uzavření smlouvy o propojení,
přístupu k síti nebo připojení,
v) neumožnila propojení jiné sítě se svou sítí, přístup ke své síti, zpřístupnění nebo
připojení telekomunikačního zařízení ke své síti, popřípadě znemožnila uzavření
smlouvy o propojení, přístupu k síti, zpřístupnění nebo připojení,
w) neoprávněně připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové
zařízení,
x) nesplní povinnost zveřejnit potřebné informace vyplývající z tohoto zákona,
y) provozuje zařízení, které způsobuje rušení,
z) neumožnila sdílení kapacit podle § 45,
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bb) porušila zákazy provádět v ochranném pásmu činnosti uvedené v § 92 odst. 4 a 6,
nebo uvedené v územním rozhodnutí o ochranném pásmu telekomunikačních zařízení,
cc) nepředloží Úřadu návrh všeobecných podmínek pro poskytování univerzální služby
nebo návrh změn těchto podmínek ke schválení,
dd) neoznámí vlastníkovi, popřípadě uživateli nemovitosti vstup na jeho nemovitosti podle §
91 odst. 1 a 4,
ee) nesplní povinnosti uvedené v § 36a,
ff) nesplní povinnosti uvedené v § 37a odst. 4 písm. a), b), e) nebo f).
(2) Úřad uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč právnické osobě, která
a) písemně neoznámí datum zahájení vykonávání nebo ukončení telekomunikační činnosti
nebo datum zahájení provozování nebo ukončení provozování vysílacího rádiového zařízení
nebo změny skutečností, na základě kterých bylo vydáno správní rozhodnutí nebo provedena
registrace,
b) neposkytne Úřadu doklady a informace o trvání finančního zajištění řádného výkonu
telekomunikačních činností, pro které vyžaduje zákon finanční zajištění,
c) nepředloží Úřadu statistické výkazy o telekomunikačních činnostech, které na základě
licence nebo generální licence vykonává,
d) neumožní Úřadu kontrolu vykonávání telekomunikačních činností,
e) vykonává obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu zvláštní způsobilosti
k obsluze těchto zařízení,
f) neoznámí ukončení využívání přidělených kmitočtů, čísel, číselných řad, jmen nebo adres,
g) nepředloží Úřadu zprávu o využívání čísla, číselné řady, jména nebo adresy,
h) porušuje ustanovení § 88 odst. 8.
(3) Úřad uloží pokutu až do výše 100 000 Kč fyzické osobě, která
a) připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení, jehož typ
nebyl schválen nebo uznán,
b) provozuje vysílací rádiové zařízení bez platného povolení nebo generální licence,
c) vykonává obsluhu vysílacího rádiového zařízení bez platného průkazu zvláštní způsobilosti
k obsluze těchto zařízení,
d) vykonává telekomunikační činnosti, k nimž je potřebná telekomunikační licence, povolení
nebo generální licence, bez platné telekomunikační licence, platného povolení nebo bez
platného osvědčení o registraci,
e) uskutečnila zlomyslné volání prostřednictvím tísňového volání,
f) neplatí řádně a včas poplatky,
g) využívá číslo, číselnou řadu, jméno nebo adresu bez rozhodnutí Úřadu o přidělení čísla,
číselné řady, jména nebo adresy, popřípadě v rozporu s plánem čísel, jmen nebo adres,
h) porušuje ustanovení § 88 odst. 8,
i) porušila telekomunikační tajemství nebo povinnosti týkající se ochrany osobních nebo
zprostředkovacích dat,
j) neoprávněně připojí k veřejné telekomunikační síti přímo nebo nepřímo koncové zařízení,
k) provozuje zařízení, které způsobuje rušení,
l) brání výkonu státní inspekce telekomunikací,
m) porušila zákazy provádět v ochranném pásmu činnosti uvedené v § 92 odst. 4 nebo
uvedené v územním rozhodnutí o ochranném pásmu telekomunikačních zařízení.
-----------------------------------------------------------------14) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Příloha k zákonu č. 151/2000 Sb.

Položky podle § 37a odst. 5 písm. a)
I. Podmínky pro zpřístupnění účastnického vedení
4. Síťové prvky, k nimž se nabízí přístup, mezi něž patří zejména:
b) přístup k účastnickému vedení,
b) přístup k nadhovorové části kmitočtového rozsahu účastnického vedení v případě
sdíleného přístupu k účastnickému vedení.
2. Údaje týkající se umístění fyzických přístupových prostor a dostupnosti účastnických
vedení ve specifických částech přístupové sítě.
3. Technické podmínky vztahující se ke zpřístupnění účastnického vedení a jejich využívání
včetně technických charakteristik kovového páru vodičů v účastnickém vedení.
4. Postup pro objednávání a poskytování včetně omezení používání.

II. Služby společného umístění
1. Údaje o příslušných prostorách určeného držitele licence.
2.

Možnosti společného umístění v prostorách uvedených v bodě 1 (včetně fyzického
společného umístění, případně dálkového či virtuálního společného umístění).

9. Charakteristiky zařízení a případná omezení pro zařízení, která lze použít pro společné
umístění.
10. Bezpečnostní otázky včetně opatření přijatých určeným držitelem licence pro zajištění
bezpečnosti v jeho prostorách.
11. Podmínky přístupu pro zaměstnance oprávněného provozovatele.
12. Bezpečnostní normy.
13. Pravidla pro přidělování prostoru, je-li prostor pro společné umístění omezený.
14. Podmínky, za jakých si oprávněný provozovatel může prohlédnout prostory, kde je
možné fyzické společné umístění, nebo prostory, kde bylo společné umístění zamítnuto
v důsledku nedostatečné kapacity.

III. Informační systémy
Podmínky pro přístup k systémům provozní podpory (OSS) určeného držitele licence, k jeho
informačním systémům nebo databázím pro přípravu objednávek, pro poskytování,
objednávání, údržbu a žádosti o opravy a pro fakturaci.
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1. Lhůty pro vyřízení žádostí o dodávku služeb a zařízení; dohody o rozsahu služeb, řešení
poruch, postupy pro návrat k normální úrovni služeb a ukazatele kvality služeb.
5. Vzorové smluvní podmínky včetně případného odškodnění za nedodržení lhůty.
6. Ceny nebo způsoby pro stanovení cen každé služby, funkce a zařízení vyjmenovaných
v této příloze.“.

Text § 18, § 19 a § 41 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
v platném znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

§ 18
(1) Kdo hodlá provozovat poštovní služby spočívající v dodání poštovních zásilek, jejichž
hmotnost je nižší než 350 g hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením a jejichž obsahem
jsou písemné zprávy, za cenu nižší, než je částka, kterou stanoví vláda nařízením, musí mít
vedle souhlasu též poštovní licenci nebo zvláštní poštovní licenci.
(2) Poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence se nevyžaduje pro dodání písemné
zprávy ze zahraničí, pokud je dodávána tím, kdo její přepravu v zahraničí započal.
Poštovní licence
§ 19
Poštovní licencí se jejímu držiteli ve veřejném zájmu
a) uděluje oprávnění provozovat poštovní služby, jejichž předmětem je dodání poštovních
zásilek, jejichž hmotnost je nižší než 350 g hmotnost, kterou stanoví vláda nařízením a
jejichž obsahem jsou písemné zprávy, za cenu nižší, než je částka, kterou stanoví vláda
nařízením, (dále jen "poštovní oprávnění") a
b) ukládá povinnost poskytovat základní služby (dále jen "poštovní závazek") a
c) ukládá povinnost zajistit všeobecnou dostupnost základních služeb, na které se vztahuje
poštovní závazek, na celém území České republiky.

§ 41
Zmocňovací ustanovení
(1) Vláda stanoví nařízením hmotnost a částku podle § 18 odst. 1.
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(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 6, § 21 odst. 4 a § 22 odst. 4.

Návrh

Nařízení vlády č. ………………… Sb.,
ze dne …………………….. 2003,
kterým se stanoví limitní podmínky určující, kdy je provozování poštovní služby,
jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní licence
a zvláštní poštovní licence

Vláda nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č.
517/2002 Sb. a zákona č. /2003 Sb.:
§1
Podle § 18 odst. 1 zákona o poštovních službách se stanoví následující limitní podmínky
určující, kdy je provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy,
vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence:
a) hmotnost 100 g,
b) částka 19 Kč.
§2
Nařízení vlády č. 112/2000 Sb., kterým se stanoví částka určující, kdy je provozování
poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy, vyhrazeno držitelům poštovní
licence a zvláštní poštovní licence, se zrušuje.

§3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky
k Evropské unii v platnost.
Odůvodnění
1. Obecná část
Směrnice 97/67/EC Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech
pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality

- 24 služby novelizovaná Směrnicí 2002/39/EC z 10.6. 2002 stanoví mimo jiné
rozsah poštovních služeb, které jsou vyhrazeny držiteli poštovní licence. Tento
rozsah je definován hmotnostním a cenovým limitem. Podle platné právní
úpravy je hmotnostní limit stanoven zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách. Uvedený zákon současně zmocňuje vládu stanovit svým nařízením
limit cenový. K realizaci tohoto zmocnění došlo přijetím nařízení vlády
č. 112/2000 Sb., z 3. dubna 2000, kterým se stanoví částka určující, kdy je
provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy,
vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
Předložená novela zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách navrhuje vymezit
nařízením vlády i limit hmotnostní. Důvodem je skutečnost, že oproti původním
předpokladům bude hmotnostní limit jako důsledek postupné liberalizace snižován v několika
etapách. Změna limitu prostřednictvím nařízení vlády je pružnější a časově méně náročná.
Obsah navrhovaného nařízení vlády vychází z nových limitů stanovených Směrnicí
2002/39/EC. Jejich aplikací dojde k dalšímu otevření trhu poštovních služeb konkurenci.
Navrhované nařízení vlády je plně slučitelné s právem Evropských společenství a
nemá žádný dopad na státní rozpočet.
2. Zvláštní část
K § 1:
Hmotnostní a cenový limit se v souladu s novelou §18 odst. 1, § 19 písm.a) a § 41
zákona o poštovních službách a v souladu s čl. 1 Směrnice 2002/39/EC stanoví ve výši 100 g
a trojnásobku regulované ceny, za kterou Česká pošta, s.p. přepravuje obyčejné psaní do 20
g, tj. 6,40 Kč.
K § 2:
Přijetím nařízení vlády, kterým se stanoví limitní podmínky určující, kdy je
provozování poštovní služby, jejímž účelem je dodání písemné zprávy,
vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence se zrušuje
nařízení vlády č. 112/2000 Sb., kterým se stanoví částka určující, kdy je
provozování poštovní služby, jejímž cílem je dodání písemné zprávy,
vyhrazeno držitelům poštovní licence a zvláštní poštovní licence.
K § 3:
Je nezbytné, aby nařízení vlády nabylo účinnosti současně s příslušnou
novelou zákona o č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, tj. dnem vstupu
smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
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