
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

55. 

USNESENÍ SENÁTU 
z 3. schůze, konané dne 14. prosince 2016 

 
k balíčku dokumentů k elektronickým komunikacím  
 
Senátní tisk č. N 115/10 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Evropského kodexu pro elektronické komunikace  
 
Senátní tisk č. N 116/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací  
 
Senátní tisk č. N 117/10 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
mění nařízení (EU) č. 1316/2013  a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení 
k internetu v místních komunitách  
 
Senátní tisk č. K 119/10  - Sdělení Komise Evropskému Parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Připojení 
pro konkurenceschopný jednotný digitální trh – na cestě k evropské gigabitové 
společnosti 
 
Senát 
 
I.  
 

1. považuje 
dostupné a kvalitní připojení ve všech členských státech za nezbytnou podmínku 
pro dosažení jednotného digitálního trhu v EU; 

 
2. zdůrazňuje, 

že regulace trhu elektronických komunikací musí podporovat rozvoj investic 
a dalších činností v tomto významném odvětví; 

II. 
 

1. je toho názoru,  
že by Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací 
(BEREC) nemělo být přeměněno na evropskou agenturu, neboť se domnívá, že 
sdružení v současné podobě funguje efektivně a přispívá k dosažení cílů 
regulačního rámce, současně má pochybnosti, že by sdružení BEREC dle 
navrhované podoby nezůstalo po přeměně na agenturu politicky nezávislé a v této 
souvislosti připomíná, že dlouhodobě nesouhlasí se snahami Komise rozšiřovat své 
pravomoci;  

 



2. souhlasí  
s navrhovaným zlepšením ochrany spotřebitelů; v případě úplného sjednocení 
náležitostí smluv s koncovými uživateli však bude nutné dbát na to, aby nedošlo 
ke snížení úrovně ochrany spotřebitelů v ČR;  

 
3. vyjadřuje 

obecnou podporu návrhu na podporu připojení k internetu v místních komunitách 
(iniciativa Wi-Fi pro EU), který by mohl zčásti pomoci vyřešit digitální propast 
mezi venkovskými a městskými oblastmi; 

 
4. vnímá 

však negativně, že Komise nevypracovala k tomuto návrhu detailní hodnocení 
dopadů, což není v souladu s principy lepší regulace a zároveň neumožňuje plně 
vyhodnotit dopady navrhované iniciativy; 

 
5. podporuje 

rámcové pozice vlády k předloženým dokumentům;  
 

6. upozorňuje, 
že pozice vlády k čl. 77 návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení 
Evropského kodexu pro elektronické komunikace není nijak odůvodněna 
a neodpovídá ani předběžným analýzám příslušných relevantních trhů, které 
zveřejnil ke konzultaci Český telekomunikační úřad; 

 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, 
a o dalším vývoji projednávání; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Štěch v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 

Pavel Štohl v. r. 
ověřovatel Senátu 
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