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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh má v oblasti rádiového spektra, síťové infrastruktury a neutrality sítí významný dopad 
na přístup k obsahu, svobodu názorů, informací a sdělovacích prostředků, jakož i na pluralitu 
kultury a sdělovacích prostředků celkově.

S ohledem na provádění posledního souboru telekomunikačních služeb v členských státech je 
předčasný a ignoruje prozatím scházející výsledky expertní skupiny zřízené samotnou Komisí 
k otázce rádiového spektra.

Základní problém, kterým je překonání nedostatečné investiční pobídky k vybudování 
spolehlivé síťové infrastruktury, se tímto návrhem neřeší. Snažit se tento problém vyřešit 
opětovným zásahem do rádiového spektra na úkor rozhlasového vysílání a bezdrátových 
způsobů produkce a přesunout tím pravomoci členských států na úroveň Unie je nepřijatelné.

Rádiové spektrum je veřejným statkem a je nezbytné pro plnění společenských, kulturních 
a hospodářských úkolů. Revizí telekomunikačního souboru v roce 2009 se Komise zavázala, 
že při výkonu správy rádiového spektra to stejnou měrou a přiměřeným způsobem zohlední. 
Požadavky stanovené v telekomunikačním souboru tím nezbytně tvoří základ politiky 
rádiového spektra v Evropské unii. Předložený návrh tuto zásadu žádným způsobem 
nezohledňuje. 

Rádiové spektrum slouží k uspokojení nejrůznějších veřejných zájmů v členských státech. 
Přitom je třeba zohlednit celou řadu vnitrostátních a regionálních specifik. Členské státy proto 
musí i nadále mít možnost uspořádat své rádiové spektrum. Kromě pozemního rozhlasového 
vysílání to zahrnuje i kulturní a tvořivá odvětví.

Zahájené diskuse různých uživatelů rádiového spektra o zvyšování účinnosti a rozvoji nových 
společných koncepcí využití a nových, méně poruchových koncových zařízení, nesmí být 
ohroženy novými právními předpisy.

Internet nabízí ohromný potenciál pro společenský a hospodářský rozvoj. Zásadní význam má 
přitom svobodný a otevřený charakter média, funkční a výkonná síť a architektura sítě 
podporující začlenění, která poskytuje přístup ke každému obsahu všem skupinám obyvatel 
a účastníkům trhu. Zákonná ochrana neutrality sítě je základní podmínkou využití tohoto 
potenciálu a předpokladem zajištění rozmanitosti a plurality. Na základě svého otevřeného 
a nediskriminačního charakteru se internet osvědčil jako motor inovací pro společenský 
a hospodářský rozvoj. Neutralita sítě je nezbytným předpokladem rovných příležitostí 
v oblasti komunikací, zajištění svobody komunikací a informací a kulturní rozmanitosti 
a plurality názorů a sdělovacích prostředků. Z tohoto důvodu je neutralita a otevřenost sítě 
veřejným statkem, který je třeba chránit a uchovat a neponechat napospas výlučně silám trhu.

Základní podmínkou pro to je zásada rovného zacházení se všemi soubory údajů, které nesmí 
být diskriminovány na základě obsahu, služby, aplikace, původu nebo cílové adresy. Je třeba 
zabránit zpomalování, zhoršování či blokování obsahu, služeb nebo aplikací a musí být 
vyloučena i kontrola obsahu ze strany provozovatelů sítě. Neutralita sítě „light”, jak ji 
navrhuje Komise a která tuto základní zásadu prakticky odstraňuje, by znamenala konec 
neutrality sítě a vytvoření dvouúrovňového internetu.
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Specializované, resp. řízené služby mohou existovat souběžně s internetem, pokud jsou od něj 
úplně odděleny, neomezují jeho otevřenost a každému umožňují připojit se k internetu 
prostřednictvím služby v kvalitě odpovídající stavu techniky. Specializované služby nesmí 
být zaváděny na úkor dalšího rozvoje otevřených sítí a jejich vytváření a existenci je proto 
nutné přísně podmiňovat.

Blokování obsahu v otevřené síti je třeba plošně odmítnout. I v souvislosti se závažnými 
trestnými činy se osvědčil postup oznamování a odstraňování.

Návrhy Komise připouští diskriminaci obsahu a upřednostňování provozu v rozporu 
s obecným chápáním neutrality sítě. To vede k obavám, že hospodářská soutěž na trzích 
elektronických komunikací se spíše zmenšuje, což má negativní dopad na rozmanitost 
sdělovacích prostředků a názorů v Evropě.

S ohledem na zvolenou právní formu nařízení chybí v mnoha oblastech dostatečná právní 
jednoznačnost.

Bylo by výslovně vítáno, kdyby Komise svůj návrh vzala zpět a nabídla možnost rozsáhlé 
diskuse v rámci běžného postupu konzultací, a na jejím základě předložila nový, vyvážený 
návrh na vytvoření vnitřního trhu v oblasti telekomunikací. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na souvislém jednotném trhu 
elektronických komunikací by měla být 
zaručena svoboda zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací všem zákazníkům v Unii, 
jakož i právo všech koncových uživatelů 
vybrat si nejlepší nabídku na trhu, aniž by 
jim v tom bránila roztříštěnost trhu na 
různých stranách hranic jednotlivých států. 
Současný předpisový rámec pro 

(3) Na souvislém jednotném trhu pro 
elektronické komunikace musí být 
zaručena a ve spravedlivé hospodářské 
soutěži poskytnuta každému jednotlivci 
možnost přístupu k sítím a službám
elektronických komunikací v Unii, 
svoboda jejich zajišťování, jakož i právo 
všech koncových uživatelů vybrat si 
nejlepší nabídku na trhu, aniž by jim v tom 
bránila roztříštěnost trhu na různých 
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elektronické komunikace tuto 
roztříštěnost, vnitrostátní spíše než 
celounijní režimy udělování všeobecných 
oprávnění, vnitrostátní systémy 
přidělování rádiového spektra, rozdíly 
v přístupových produktech dostupných 
pro poskytovatele elektronických 
komunikací v různých členských státech 
ani různé soubory spotřebitelských 
předpisů platných pro toto odvětví zcela 
neřeší. Předpisy Unie v mnoha případech 
pouze definují základní rámec a v 
jednotlivých členských státech jsou často 
prováděny různými způsoby.

stranách hranic jednotlivých států.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, 
a sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 

(6) Cílem tohoto nařízení je dokončit 
jednotný trh elektronických komunikací, 
a sice pomocí opatření ve třech širokých 
vzájemně provázaných oblastech. Za prvé, 
mělo by zaručit svobodu poskytování 
služeb a sítí elektronických komunikací 
v různých členských státech bez ohledu na 
státní hranice a na základě jednotného 
evropského oprávnění – koncepce, která 
vytváří předpoklady pro jednotnější 
a předvídatelnější obsah a způsob 
provádění odvětvových právních předpisů 
v celé Unii. Za druhé, je nutné mnohem 
více sblížit podmínky přístupu k základním 
vstupům pro přeshraniční zajišťování sítí 
a poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to nejen pro bezdrátovou 
širokopásmovou komunikaci, pro niž je 
klíčové jak licenční, tak bezlicenční pásmo, 
ale také pro připojení k pevné síti. Za třetí, 
v zájmu sbližování podmínek podnikání 
a budování důvěry občanů v digitální 
komunikaci by toto nařízení mělo 
harmonizovat pravidla ochrany koncového 
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uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla přístupu
k on-line obsahu, aplikacím a službám 
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

uživatele, především spotřebitele. K těm 
patří zákaz diskriminace, smluvní 
informace, ukončování smluv a změna 
poskytovatele, ale také pravidla neutrality 
sítě, zaručující nediskriminační přístup 
k on-line obsahu, aplikacím a službám,
a pravidla řízení provozu, která nejen 
chrání koncové uživatele, ale zároveň také 
zaručují trvalé fungování internetového 
ekosystému coby hnací síly pro inovace. 
Kromě toho by další reformy v oblasti 
roamingu měly motivovat koncové 
uživatele k tomu, aby zůstali připojení i při 
cestách po Unii, a časem by se měly stát 
hlavním prostředkem pro sbližování cen 
a dalších podmínek v celé Unii.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a základním zdrojem vnitřního 
trhu pro mobilní, bezdrátové 
širokopásmové a satelitní komunikace 
v Unii. Rozvoj bezdrátových 
širokopásmových komunikací přispívá 
k plnění Digitální agendy pro Evropu 
a zejména k zabezpečení přístupu všech 
občanů Unie k širokopásmovému 
připojení o minimální rychlosti 30 Mbps 
do roku 2020 a k tomu, aby byla v Unii 
k dispozici nejvyšší možná rychlost a
kapacita širokopásmového připojení. 
Přesto Unie zaostává za ostatními velkými 
světovými regiony – Severní Amerikou, 
Afrikou a částmi Asie pokud jde o 
zavádění a rozšíření nejnovější generace 
bezdrátových širokopásmových 
technologií, které jsou k dosažení 
uvedených cílů nezbytné. 
Nesystematičnost v udělování oprávnění 
a zpřístupňování pásma 800 MHz pro 

(17) Rádiové spektrum je veřejným 
statkem a mimořádně nedostatkovým 
a omezeným zdrojem. Je nezbytné pro 
plnění různých společenských, kulturních, 
sociálních a hospodářských úkolů, pro 
veřejný přístup k informacím, právo na 
svobodu projevu i pro pluralismus 
sdělovacích prostředků, a mělo by tyto 
úkoly odrážet. Na základě revize 
telekomunikací v roce 2009 se Komise 
zavázala, že při výkonu správy rádiového 
spektra zohlední stejnou měrou a 
přiměřeným způsobem i tyto aspekty. 
Požadavky stanovené v telekomunikačním 
souboru tím nezbytně tvoří základ politiky 
rádiového spektra v Evropské unii. Proto 
je nutné i do budoucna zajistit, aby se 
politika rádiového spektra pohybovala v 
tomto právním rámci a neodkláněla od 
zásad, které jsou v něm stanoveny. Podle 
čl. 6 odst. 5 programu politiky rádiového 
spektra podá Komise do 1. ledna 2015 
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bezdrátové širokopásmové komunikace, 
kdy více než polovina členských států žádá 
výjimku nebo jinak neplní lhůtu 
stanovenou v rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady 243/2012 o programu 
politiky rádiového spektra23, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra. Opatření Unie, která 
měla harmonizovat podmínky dostupnosti 
a účinného využívání rádiového spektra 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace na základě rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES24, nebyla pro řešení tohoto 
problému dostačující.

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
tom, zda je potřebné přijmout opatření k 
harmonizaci dalších pásem.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Uplatňováním různých vnitrostátních 
politik vznikají rozpory a dochází 
k fragmentaci vnitřního trhu, což brání 
zavádění celoevropských služeb 
a dokončení vnitřního trhu bezdrátových 
širokopásmových komunikací. Především 
to může vytvářet nerovné podmínky 
přístupu k těmto službám, narušit 
hospodářskou soutěž mezi podniky 
usazenými v různých členských státech 
a utlumit investice do pokročilejších sítí 
a technologií a vznik inovativních služeb, 
což občanům a podnikům upírá možnost 
využívat všudypřítomné integrované 
služby vysoké kvality a operátorům 
bezdrátových širokopásmových sítí 
možnost dosahovat zisků díky vyšší 
účinnosti rozsáhlých a lépe integrovaných 
operací. Rozvíjení širokého integrovaného 
pokrytí celé Unie pokročilými službami 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací by proto měla doprovázet 

(18) Telekomunikační balíček EU ve své 
revidované podobě z roku 2009 stanoví 
zásady pro správu rádiového spektra. 
Rádiové spektrum slouží k uspokojení 
nejrůznějších veřejných zájmů 
v členských státech. Přitom existuje celá 
řada vnitrostátních a regionálních 
specifik, která je potřeba zohlednit. 
Členským státům by proto mělo zůstat 
právo přijímat vlastní opatření ohledně 
uspořádání a správy jejich radiového 
spektra, které je nezbytné pro plnění 
zvláštních kulturních, společenských a 
audiovizuálních úkolů. Kromě pozemního 
rozhlasového vysílání a kulturních a 
tvůrčích odvětví to zahrnuje také veřejný 
pořádek a bezpečnost, jakož i obranu.
Opatření na úrovni Unie týkající se 
určitých aspektů přidělování rádiového 
spektra by proto měla nadále podporovat 
dynamický přístup ke správě rádiového 
spektra, který bude uznávat pravomoc 
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opatření na úrovni Unie týkající se 
určitých aspektů přidělování rádiového 
spektra. Zároveň by členským státům mělo 
zůstat právo přijímat vlastní opatření 
ohledně uspořádání jejich rádiového 
spektra pro účely veřejného pořádku, 
veřejné bezpečnosti a obrany.

členských států v této oblasti a respektovat 
kulturní, audiovizuální a mediální politiky 
jednotlivých členských států. V případě 
sporů mezi členskými státy týkajících se 
využívání rádiového spektra má Komise 
doplňující funkci spočívající v koordinaci 
a podpoře členských států EU.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru,
přinejmenším v pásmech, která jsou 
harmonizovaná pro bezdrátové pevné, 
přenosné a mobilní širokopásmové 
komunikace. To zahrnuje i pásma 
vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta i 
pásma, která mohou být harmonizována 
pro bezdrátové širokopásmové komunikace 
v budoucnosti, jak je stanoveno v čl. 3 
písm. b) programu politiky rádiového 
spektra a ve stanovisku Skupiny pro 
politiku rádiového spektra (RSPG) z 13. 
června 2013 nazvaném „Strategické výzvy 
rostoucí poptávky po rádiovém spektru 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“, například 700 MHz, 1,5 
GHz a 3,8–4,2 GHz, která mají být 
harmonizovaná v blízké budoucnosti.

(20) Je třeba zlepšit koordinaci a sjednotit 
uživatelská práva k rádiovému spektru v 
pásmech, která jsou harmonizovaná pro 
bezdrátové pevné, přenosné a mobilní 
širokopásmové komunikace. To zahrnuje 
i pásma vymezená v rámci Mezinárodní 
telekomunikační unie pro pokročilé 
systémy mezinárodních mobilních 
telekomunikací, jakož i pásma používaná 
pro rádiové místní sítě (RLAN), např. 2,4 
GHz a 5 GHz. Měla by sem být zahrnuta 
i pásma, která podle směrnice 2002/21/ES
mohou být harmonizována pro bezdrátové 
širokopásmové komunikace v budoucnosti.

Odůvodnění

Další specifikace se může nesprávně pochopit tak, že by proto nebyl nutný postup 
spolurozhodování podle směrnice 2002/21/ES (rámcová směrnice). Stanovit, která pásma je 
třeba zahrnout do tzv. koordinovaného rádiového spektra, je zásadní politické rozhodnutí a ne 
pouze technické prováděcí opatření.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové připojení, 
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem a Komise by, 
s přihlédnutím ke stanoviskům členských 
států, mohla zastavit provádění jakéhokoli 
návrhu, který se jeví být v rozporu 
s právem Unie.

(24) Co se týká dalších zásadních 
podmínek, které mohou být spojeny 
s právy na využívání rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové připojení, 
k jednotnému uplatňování regulačních 
zásad a kritérií stanovených tímto 
nařízením jednotlivými členskými státy by 
přispěl koordinační mechanismus, jehož 
prostřednictvím by se Komise a příslušné 
orgány ostatních členských států mohly 
předem vyjádřit k udělení uživatelských 
práv daným členským státem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V kontextu postupného přechodu 
na sítě založené výhradně na protokolu IP 
(tzv. „all-IP sítě“) nedostatek dostupných 
produktů připojení na bázi protokolu IP 
pro různé druhy služeb zaručené kvality, 
které by nabízely komunikační cesty přes 
síťové domény a přes hranice sítě jak 
uvnitř členských států, tak mezi nimi, 
brání vývoji aplikací, které jsou závislé 
na přístupu do jiných sítí, a omezuje tak 
technologické inovace. Navíc tato situace 
brání většímu šíření výhod spojovaných 
s řízením a poskytováním sítí postavených 
na protokolu IP a produktů připojení se 

vypouští se
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zaručenou kvalitou služeb, zejména vyšší 
bezpečnosti, spolehlivosti a flexibility, 
nákladové efektivity a rychlejšího 
poskytování, které plynou provozovatelům 
sítí, poskytovatelům služeb i koncovým 
uživatelům. Přístup k navrhování 
a dostupnosti těchto produktů proto musí 
být harmonizovaný, a to za přiměřených 
podmínek a v případě potřeby včetně 
možnosti křížových dodávek dotčených 
podniků elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Ustanovení kapitol 4 a 5 tohoto 
nařízení, která se týkají koncových 
uživatelů, by měla platit nejen pro 
spotřebitele, ale i pro ostatní kategorie 
koncových uživatelů, především 
mikropodniky. Koncovým uživatelům s 
výjimkou spotřebitelů by na jejich žádost 
mělo být umožněno, aby se na základě 
individuálního smluvního ujednání od 
určitých ustanovení odchýlili.

vypouští se

Odůvodnění

„Koncový uživatel“ a „spotřebitel“ jsou samy o sobě rozdílné pojmy. Bude-li možné odchýlit 
se od nejasných vymezení tohoto nařízení, vznikne znovu právní nejistota.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
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pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturu pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určité aplikace. Tyto tendence si 
žádají zavedení jasných pravidel na úrovni 
Unie, jež umožní zachovat otevřený 
internet a zabránit roztříštěnosti jednotného 
trhu v důsledku různých opatření 
jednotlivých členských států. 

pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. Zásada rovného 
zacházení se všemi soubory údajů 
a nediskriminace při jejich odesílání musí 
být zajištěna v celé EU bez ohledu na
obsah, služby, aplikaci, původ nebo 
cílovou adresu, aby se trvale zabezpečilo, 
že každý uživatel internetových služeb 
bude mít ze zásady otevřený přístup ke 
každému obsahu, službě nebo aplikaci 
jakéhokoli druhu na internetu, nebo je 
může sám nabízet, a to v souladu se 
zásadou neutrality sítě. Provozovatelé 
přístupu k síti podléhají všeobecné 
povinnosti zajistit přenos údajů 
uživatelům v přiměřené úrovni kvality, 
která odráží technický pokrok, a to bez 
ohledu na původ a cílovou adresu nebo na 
obsah, služby a aplikace, které mají být 
přeneseny. Otevřený a nediskriminační 
charakter internetu je základní hnací 
silou inovací, zaručení svobody 
sdělovacích prostředků, jejich plurality a 
kulturní rozmanitosti, stejně jako 
hospodářské výkonnosti. Tyto zásadní 
znaky slouží k zajištění svobody 
a rozmanitosti názorů, sdělovacích 
prostředků a kultury. Účelem stávajícího 
regulačního rámce je podporovat přístup 
koncových uživatelů k informacím 
a možnost koncových uživatelů šířit 
informace a používat aplikace a služby dle 
vlastního výběru. V nedávné době však 
zpráva Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
komunikací (BEREC) o postupech řízení 
provozu, zveřejněná v květnu 2012, 
a studie o fungování trhu pro přístup 
k internetu a poskytování internetu 
z hlediska spotřebitele zadaná Výkonnou 
agenturou pro zdraví 
a spotřebitele, zveřejněná v prosinci 2012, 
ukázaly, že značný počet koncových 
uživatelů nepříznivě ovlivňují postupy 
řízení provozu, které blokují nebo 
zpomalují určitý obsah, určité služby nebo
určité aplikace. Tyto tendence si žádají 
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zavedení jasných pravidel k zakotvení 
zásady neutrality sítě v právních 
předpisech na úrovni Unie, jež umožní 
zachovat otevřený internet a zabránit 
roztříštěnosti jednotného trhu v důsledku 
různých opatření jednotlivých členských 
států. Otevřený internet, který pracuje 
podle zásady maximálního úsilí, nesmí být 
narušen rozvojem jiných produktů a 
služeb.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Svobodný přístup koncových 
uživatelů k informacím, svobodné šíření 
informací a legálního obsahu a používání 
aplikací a služeb dle vlastního výběru je 
podmíněno dodržováním unijních 
a odpovídajících vnitrostátních právních 
předpisů. Toto nařízení stanoví hranice 
pro jakékoliv omezení těchto svobod ze 
strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
aniž by jím byly dotčeny jiné právní 
předpisy Unie, včetně předpisů o 
autorských právech a směrnice 
2000/31/ES.

(46) Právo přístupu koncových uživatelů 
k informacím, svobodné šíření informací 
a obsahu a používání aplikací a služeb dle 
vlastního výběru je podmíněno 
dodržováním unijních a odpovídajících 
vnitrostátních právních předpisů.

Odůvodnění

Odkaz na právo Unie a právo členských států stačí. Další specifikace by mohla být nesprávně 
vykládána.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V prostředí otevřeného internetu by
poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost v rámci 
smluvních omezení datových objemů 
a rychlosti internetového připojení neměli
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
diskriminovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou omezeného 
počtu přiměřených opatření týkajících se 
řízení provozu. Taková opatření by měla 
být transparentní, přiměřená 
a nediskriminační. Přiměřené řízení 
provozu zahrnuje předcházení či bránění 
závažné trestné činnosti, včetně 
dobrovolných opatření poskytovatele s 
cílem zabránit přístupu k dětské 
pornografii a jejímu šíření. Minimalizace 
účinků přetížení sítě se považuje za 
přiměřenou za předpokladu, že k přetížení 
sítě dochází pouze dočasně nebo za 
výjimečných okolností.

(47) V prostředí otevřeného internetu 
nesmí poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost odstraňovat, 
blokovat, zpomalovat, znehodnocovat ani 
upřednostňovat určitý obsah, aplikace či 
služby nebo určité kategorie obsahu, 
aplikací či služeb, s výjimkou v tomto 
nařízení jasně vymezeného a jednotlivě 
odůvodněného počtu přiměřených opatření 
týkajících se řízení provozu. Opatření 
týkající se řízení provozu musí být 
transparentní, nezbytná a přiměřená. Tato 
opatření lze považovat za přiměřená pouze 
za předpokladu, že se s rovnocennými 
druhy provozu jedná stejně. Jakékoli 
cenové upřednostňování týkající se 
obsahu, aplikací a služeb nebo jakékoli 
diskriminační podmínky ohledně rychlosti 
a objemu dat by měly být zakázány.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Tímto nařízením není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
telekomunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích).
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě transparentních 
informací o podmínkách a důsledcích dané 
volby. Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 
sítě předpokládaným objemům dat. 
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
navýšení dostupných datových objemů.

(48) Tarify odvozené od objemu dat by 
měly být považovány za slučitelné se 
zásadou otevřeného internetu, pokud dávají 
koncovým uživatelům možnost volby 
tarifu podle objemu dat, která běžně 
využívají, a na základě transparentních 
informací o podmínkách a důsledcích dané 
volby. Tyto tarify by zároveň měly 
poskytovatelům služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost umožnit, aby 
lépe přizpůsobili kapacitu své 
sítě předpokládaným objemům dat. 
Zásadní je, aby koncoví uživatelé před tím, 
než dají souhlas s jakýmkoli objemem dat 
nebo omezením rychlosti a příslušným 
tarifem, byli plně informováni o tom, že 
mohou svou spotřebu nepřetržitě sledovat 
a v případě potřeby si snadno sjednat 
navýšení dostupných datových objemů a že 
maximální objemy internetového provozu 
se uplatní nediskriminačním způsobem 
bez ohledu na jeho odesílatele, příjemce, 
typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci 
v souladu se zásadou neutrality sítě.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou zaručenou kvalitu služby. 
Těmito službami může být mimo jiné 

(49) Existuje rovněž poptávka koncových 
uživatelů po službách a aplikacích, u nichž 
by poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost či poskytovatelé 
obsahu, aplikací nebo služeb nabízeli 
zvýšenou kvalitu služby. Těmito službami 
může být mimo jiné vysílání přes 
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vysílání přes internetový protokol (IPTV), 
videokonference a některé zdravotnické 
aplikace. Koncoví uživatelé by proto měli 
mít i možnost uzavírat smlouvy 
o poskytování specializovaných služeb 
s vyšší kvalitou služeb buď s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost, nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací nebo služeb.

internetový protokol (IPTV), 
videokonference, hry a některé 
zdravotnické aplikace. Koncoví uživatelé 
by proto měli mít i možnost uzavírat 
dobrovolné smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb s vyšší kvalitou 
služeb buď s poskytovateli služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
nebo s poskytovateli obsahu, aplikací nebo 
služeb. Pokud jsou takové smlouvy 
uzavřeny s poskytovatelem služeb přístupu 
k internetu, zajistí tento poskytovatel, aby 
vyšší kvalita služeb nebyla na úkor 
výkonnosti, cenové dostupnosti nebo 
kvality služeb přístupu k internetu a 
nebude omezovat neutralitu sítě. 
Specializované služby by však měly zůstat 
výjimkou a neměly by být nabízeny nebo 
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s flexibilními parametry kvality, 
včetně nižších stupňů priority u provozu, 
u kterého není důležité časové hledisko. 
To, aby poskytovatelé obsahu, aplikací 
a služeb měli možnost tyto flexibilní
úrovně kvality služeb s poskytovateli 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost vyjednat, je nezbytné pro 
poskytování specializovaných služeb 
a očekává se, že bude hrát důležitou úlohu
při rozvoji nových služeb, jako je 
komunikace mezi zařízeními (M2M). Tato 
ujednání by zároveň měla poskytovatelům 
služeb elektronických komunikací pro 
veřejnost umožnit, aby zajistili vyváženější 
provoz a vyhnuli se přetížení sítě. 

(50) Kromě toho existuje poptávka 
na straně poskytovatelů obsahu, aplikací 
a služeb po poskytování přenosových 
služeb s parametry kvality. Pro 
poskytování specializovaných služeb 
v uzavřených sítích je nezbytné, aby 
poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
měli možnost tyto zvláštní úrovně kvality 
služeb s poskytovateli veřejných služeb 
elektronických komunikací pro určitou 
omezenou skupinu uživatelů vyjednat. 
Očekává se, že by to mohlo být pro rozvoj
nových služeb, jako je komunikace mezi 
zařízeními (M2M), užitečné.
Specializované služby nesmí narušit 
kvalitu služeb přístupu k otevřenému 
internetu ani být nabízeny a používány 
jako náhrada za internet. Jsou přípustné 
pouze v případě, pokud existuje zřejmá 
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Poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
a poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost by tedy měli mít 
možnost uzavírat smlouvy o poskytování 
specializovaných služeb určité úrovně 
kvality za předpokladu, že tyto smlouvy 
podstatně neovlivní všeobecnou kvalitu 
služeb přístupu k internetu.

technická a věcná potřeba přesahující 
ekonomické zájmy spočívající v dodání 
kritických aplikací, které splňují zvláštní 
kritéria kvality, v reálném čase. Jestliže 
provozovatelé přístupové sítě nabízejí 
nebo uvádějí na trh specializované služby, 
jsou v souladu se zásadou neutrality sítě 
a ve smyslu bodu odůvodnění 45 povinni 
zároveň nabízet službu otevřeného 
přístupu k internetu, jejíž kvalitu nesmí 
ovlivnit. Na všechny služby otevřeného 
internetu se vztahuje zásada maximálního 
úsilí.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni této 
svobody přístupu k otevřenému internetu 
využívat. Za tímto účelem by vnitrostátní 
regulační orgány měly mít povinnost 
dohledu a povinnost podávat odpovídající 
zprávy, jakož i zajišťovat dodržování práva 
ze strany poskytovatelů služeb 
elektronických komunikací pro veřejnost 
a dostupnost nediskriminační služby 
přístupu k internetu vysoké kvality, která 
není narušena specializovanými službami. 
Vnitrostátní regulační orgány by ve svém 
posouzení případného obecného narušení 
služeb přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 
(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 

(51) Vnitrostátní regulační orgány hrají 
zásadní roli při zajišťování, aby koncoví 
uživatelé byli skutečně schopni možnost
přístupu k otevřenému internetu využívat. 
Za tímto účelem by vnitrostátní regulační 
orgány měly mít povinnost dohledu 
a povinnost podávat odpovídající zprávy, 
jakož i zajišťovat dodržování práva ze 
strany poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost a dostupnost 
nediskriminační služby přístupu k internetu 
vysoké kvality, která není narušena 
specializovanými službami. Vnitrostátní 
regulační orgány by měly stanovit jasné a 
srozumitelné mechanismy oznamování a 
nápravy pro koncové uživatele, kteří byli 
vystaveni diskriminaci, omezení nebo 
interferenci, pokud jde o on-line obsah, 
služby nebo aplikace. Vnitrostátní 
regulační orgány by ve svém posouzení 
případného obecného narušení služeb 
přístupu k internetu měly zohlednit 
zejména parametry kvality, jako je např. 
načasování a parametry spolehlivosti 



AD\1015295CS.doc 17/43 PE522.810v02-00

CS

V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

(latenci, nestabilitu a ztrátovost paketů), 
úrovně a účinky přetížení sítě, aktuální 
rychlost ve srovnání s inzerovanou 
rychlostí, výkon služeb přístupu k internetu 
ve srovnání se specializovanými službami 
a kvalitu, jakou vnímají koncoví uživatelé. 
V případě, že je nutné zabránit obecnému 
narušení/zhoršování kvality služeb přístupu 
k internetu, měly by být vnitrostátní 
regulační orgány oprávněny vyžadovat od 
všech, případně od jednotlivých 
poskytovatelů služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost určitou 
minimální úroveň kvality služeb.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(68) V zájmu zohlednění vývoje na trhu a 
technického vývoje a v souvislosti se 
změnami příloh by na Komisi měla být 
přenesena pravomoc přijímat akty v 
souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a 
to i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby s veškerým internetovým 
provozem bylo nakládáno rovnocenně, bez 
diskriminace, omezení nebo interferencí 
bez ohledu na jeho odesílatele, příjemce, 
typ, obsah, zařízení, službu nebo aplikaci;

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8) „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy 
na úrovni Unie, zejména rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady 
676/2002/ES27, a které je určeno pro služby 
elektronických komunikací s výjimkou 
služeb rozhlasového a televizního vysílání;

8) „harmonizovaným rádiovým spektrem 
pro bezdrátové širokopásmové 
komunikace“ se rozumí rádiové spektrum, 
jehož dostupnost a efektivní využívání je 
regulováno harmonizovanými předpisy na 
úrovni Unie v souladu s ustanoveními a 
postupy stanovenými ve směrnici 
2002/21/ES a rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady 676/2002/ES27, a které 
je určeno pro služby elektronických 
komunikací s výjimkou služeb 
rozhlasového a televizního vysílání;

__________________ __________________
27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

27 Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 
2002 o předpisovém rámci pro politiku 
rádiového spektra v Evropském 
společenství (rozhodnutí o rádiovém 
spektru) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1).

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) „zásadou maximálního úsilí“ se 
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rozumí záruka, že požadavky na přenos 
údajů se budou vyřizovat co nejrychleji 
v pořadí, v němž byly doručeny, 
a nezávisle na obsahu, službě, aplikaci, 
původu nebo cílové adrese;

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12) „konektivitou se zaručenou kvalitou 
služby (ASQ)“ se rozumí produkt 
dostupný prostřednictvím IP ústředny, 
který zákazníkům umožňuje nastavit 
komunikační IP spojení mezi 
propojovacím bodem a jedním nebo 
několika koncovými body pevné sítě 
a umožňuje stanovenou úroveň 
výkonnosti end-to-end sítě pro 
poskytování specifických služeb koncovým 
uživatelům založených na poskytování 
určité zaručené kvality služeb podle 
daných parametrů;

vypouští se

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) „odůvodněným řízením provozu“ se 
rozumí výjimka ze zásady maximálního 
úsilí, která je přípustná v případě, že je 
toto řízení technicky podmíněno 
a odpovídá zásadám nutnosti, 
přiměřenosti, zajištění účinnosti, 
nediskriminace a transparentnosti 
a dalším podmínkám tohoto nařízení;



PE522.810v02-00 20/43 AD\1015295CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) „neutralitou sítě“ se rozumí zásada, 
že s veškerým internetovým provozem je 
nakládáno rovnocenně, bez diskriminace, 
omezení nebo interferencí bez ohledu na 
jeho odesílatele, příjemce, typ, obsah, 
zařízení, službu nebo aplikaci;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 
elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě;

14) „službou otevřeného připojení k 
internetu“ se rozumí veřejně dostupná 
služba elektronických komunikací, která 
umožňuje připojení k internetu, a tím 
propojení prakticky všech koncových bodů 
připojených k internetu, bez ohledu na 
použitou technologii sítě; členské státy 
stanoví přiměřené minimální požadavky 
na kvalitu služeb otevřeného připojení 
k internetu, které musí být nepřetržitě 
přizpůsobovány technologickému 
pokroku; služba otevřeného připojení 
k internetu umožňuje koncovým 
uživatelům využívat veškeré internetové 
aplikace na základě zásady maximálního 
úsilí; jedinou výjimkou je přiměřené 
odůvodněné řízení provozu, které je 
přípustné v případě, že jsou jasně 
vymezeny podmínky jeho použití.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15) „specializovanými službami“ se 
rozumí služby elektronických komunikací 
nebo jiné služby, které umožňují přístup 
ke konkrétnímu obsahu, aplikacím nebo 
službám, případně jejich kombinaci, a 
jejichž technické vlastnosti jsou mezi 
koncovými body kontrolovány, nebo které 
umožňují odesílat nebo přijímat data 
mezi určitým počtem subjektů nebo 
koncových bodů a nejsou nabízeny ani
běžně používány jako náhrada za službu 
připojení k internetu;

15) „specializovanými službami“ se 
rozumí zejména služby elektronických 
komunikací založené na internetovém 
protokolu nebo jiné služby poskytované a 
provozované pouze v rámci uzavřených 
sítí elektronických komunikací s přísnou 
kontrolou přístupu, které nejsou nabízeny 
ani používány jako náhrada za internet, ani 
nejsou z funkčního hlediska totožné s 
obsahem, aplikacemi nebo službami 
otevřeného internetu. Specializovaná 
služba je přípustná pouze v případě, 
pokud existuje zřejmá technická a věcná 
potřeba přesahující ekonomické zájmy 
spočívající v dodání kritických aplikací 
nebo aplikací vyžadujících zvláštní 
záruky, které splňují určitá kritéria 
kvality, v reálném čase. Vyznačuje se 
jasně definovanými, zaručenými a 
přizpůsobenými parametry kvality služby, 
které podléhají neustálému ucelenému 
řízení poskytovatelem specializované 
služby až do „poslední míle“. 
Specializovaná služba se nesmí omezit na 
koncový bod kontrolovaný poskytovatelem 
služby;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace.

(1) Tento oddíl se použije na 
harmonizované rádiové spektrum pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
v souladu se směrnicí 2009/140/ES a 
rozhodnutím Evropského parlamentu 
a Rady č. 676/2002/ES, a to zejména 
s přihlédnutím k ustanovením článků 8a 
a 9 směrnice 2002/21/ES.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat a 
využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti a
obrany.

(2) Tímto oddílem není dotčeno právo 
členských států vybírat poplatky za 
zajištění optimálního využití zdrojů 
rádiového spektra v souladu s článkem 13 
směrnice 2002/20/ES a uspořádat 
a využívat vlastní rádiová spektra pro účely 
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti,
obrany a pro cíle obecného zájmu, jako je 
podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 
a rozmanitosti internetových i tradičních 
sdělovacích prostředků, jakož i pro zájmy 
všech uživatelů rádiového spektra.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Příslušné vnitrostátní orgány pro rádiové 
spektrum přispívají rozvoji bezdrátového 
prostoru, v němž se spojují investice a 
podmínky hospodářské soutěže v oblasti 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových komunikací a který 
umožňuje plánování a poskytování 
integrovaných sítí a služeb pro více území 
a dosahování úspor z rozsahu, což přináší 
podporu inovací, hospodářského růstu a 
dlouhodobé výhody pro koncové uživatele.

1) Aniž je dotčeno zajištění obecných 
zájmů v souladu s čl. 9 odst. 4 směrnice 
2002/21/ES, přispívají příslušné 
vnitrostátní orgány pro rádiové spektrum 
rozvoji bezdrátového prostoru, v němž se 
spojují investice a podmínky hospodářské 
soutěže v oblasti vysokorychlostních 
bezdrátových širokopásmových 
komunikací a který umožňuje plánování 
a poskytování integrovaných sítí a služeb 
pro více území a dosahování úspor 
z rozsahu, což přináší podporu inovací, 
hospodářského růstu a dlouhodobé výhody 
pro koncové uživatele. Náležitě se 
zohlední možnost zavedení 
multifunkčních sítí, které slučují 
rozhlasovou technologii a technologii 
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mobilních telefonů na jedné platformě.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zajistit rozsáhlé územní pokrytí 
vysokorychlostními bezdrátovými 
širokopásmovými sítěmi a vysokou úroveň 
připojení a spotřeby souvisejících služeb.

e) zajistit účinné využití spektra s cílem 
uspokojit rostoucí poptávku po 
vysokorychlostních bezdrátových 
širokopásmových sítích a zároveň 
zohlednit veřejný zájem a sociální, 
kulturní a hospodářskou hodnotu spektra 
jako celku.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zabránit škodlivým interferencím, 
včetně možnosti zavázat se k řešení 
problémů, jež se týkají interferencí, 
s dalšími uživateli a převzít náklady, které
tím vzniknou.

Odůvodnění

Zabránit interferencím je zásadním regulačním cílem. Je proto nutné je zohlednit i při 
stanovování postupů a podmínek schvalování.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zajistit, aby jakákoli změna politiky 
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týkající se účinného užívání spektra 
zohlednila dopad na veřejný zájem, pokud 
jde o interference a náklady.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technické charakteristiky jednotlivých 
pásem rádiového spektra, která jsou k 
dispozici;

a) technické charakteristiky i současné 
a plánované využití jednotlivých pásem 
rádiového spektra, která jsou k dispozici;

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) účinné využití pásem rádiového 
spektra, která jsou již přidělena pro 
použití prostřednictvím mobilního 
širokopásmového přístupu;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky dotčeného pásma nebo 
pásem;

a) nejefektivnější využití rádiového spektra 
v souladu s čl. 9 odst. 4 písm. b) a zohlední 
charakteristiky dotčeného pásma nebo 
pásem a také současné a plánované 
využití;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zohlednění nákladů na vyčištění 
dotčeného kmitočtového rozsahu, které 
vzniknou stávajícím uživatelům;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu.

1) Jestliže technické podmínky týkající se 
dostupnosti a efektivního využívání 
harmonizovaného rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové komunikace 
umožňují využívání relevantního rádiového 
spektra v rámci režimu udělování 
všeobecného oprávnění, příslušné 
vnitrostátní orgány nestanoví žádné 
dodatečné podmínky a zamezí veškerému 
jinému využívání, jež by narušovalo účinné 
uplatňování tohoto harmonizovaného 
režimu. Tímto není dotčen čl. 2 odst. 8.

Odůvodnění

Bez odkazu na čl. 2 odst. 8 (ve znění pozměňovacího návrhu 14) by mohly být znesnadněny 
možné nebo žádané scénáře týkající se sdíleného využití („shared use“).

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) definovat datum ukončení platnosti 
stávajících práv na využívání jiných 
harmonizovaných pásem, než jsou pásma 

vypouští se



PE522.810v02-00 26/43 AD\1015295CS.doc

CS

určená pro účely bezdrátových 
širokopásmových komunikací, nebo 
v případě práv na dobu neurčitou datum 
stanovené pro takovou změnu práva na 
využívání tak, aby se umožnilo 
poskytování bezdrátových 
širokopásmových komunikací.

Odůvodnění

Toto ustanovení ruší nezbytnou právní jistotu pro všechny současné majitele práv, kteří již 
v dobré víře a na základě stávajících právních předpisů provedli dlouhodobé investice.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Odstavec 2 se nedotkne ustanovení čl. 
9 odst. 3 a 4 směrnice 2002/21/ES.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Jestliže příslušný vnitrostátní orgán 
hodlá podmínit využívání rádiového 
spektra získáním všeobecného oprávnění 
nebo přiznat individuální práva na 
využívání rádiového spektra nebo 
pozměnit práva a povinnosti ve vztahu k 
využívání rádiového spektra podle článku 
14 směrnice 2002/20/ES, zpřístupní 
zároveň Komisi i orgánům příslušným pro 
správu rádiového spektra v jiných 
členských státech návrh daného opatření i 
jeho odůvodnění, a to případně po
ukončení veřejné konzultace podle článku 
6 směrnice 2002/21/ES, ale v každém 
případě v takové fázi přípravy tohoto 
opatření, která umožňuje poskytnout 

1) Jestliže příslušný vnitrostátní orgán 
hodlá podmínit využívání rádiového 
spektra získáním všeobecného oprávnění 
nebo přiznat individuální práva na 
využívání rádiového spektra nebo 
pozměnit práva a povinnosti ve vztahu k 
využívání rádiového spektra pro 
bezdrátové širokopásmové služby podle 
článku 14 směrnice 2002/20/ES, zpřístupní 
zároveň Komisi i orgánům příslušným pro 
správu rádiového spektra v jiných 
členských státech návrh daného opatření i 
jeho odůvodnění, a to případně po 
ukončení veřejné konzultace podle článku 
6 směrnice 2002/21/ES, ale v každém 
případě v takové fázi přípravy tohoto 



AD\1015295CS.doc 27/43 PE522.810v02-00

CS

Komisi a příslušným orgánům ostatních 
členských států dostatečné a neměnné 
informace o relevantních záležitostech.

opatření, která umožňuje poskytnout 
Komisi a příslušným orgánům ostatních 
členských států dostatečné a neměnné 
informace o relevantních záležitostech.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[…] vypouští se

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví jednotná technická a 
metodická pravidla pro uplatňování 
předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článků 17 a 
19 a přílohy I, bodů 2 a 3 a přílohy II v 
souladu s příslušnými kritérii a parametry v 
nich stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

2. Komise může přijmout prováděcí akty,
které stanoví jednotná technická a 
metodická pravidla pro uplatňování 
předpisů o jednom či více evropských 
produktech přístupu ve smyslu článku 17 a 
přílohy I, bodů 2 a 3 v souladu s 
příslušnými kritérii a parametry v nich 
stanovenými. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 23 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Svoboda poskytování a využívání 
otevřeného přístupu k internetu a 

přiměřené řízení provozu

Otevřený přístup k internetu, 
specializované služby a přiměřené 

odůvodněné řízení provozu
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Koncoví uživatelé mají svobodu 
přístupu k informacím a obsahu a jejich 
šíření, využívání aplikací a služeb podle 
své volby, a to prostřednictvím příslušné 
služby přístupu k internetu.

(1) Otevřený přístup k internetu je podle 
čl. 2 odst. 14 poskytován komplexně 
a koncovým uživatelům umožňuje přístup
k veškerým informacím a obsahu podle své 
volby a jejich šíření, využívání aplikací 
a služeb a také koncových zařízení podle 
své volby, a to nezávisle na zdroji nebo cíli 
těchto informací, obsahu, aplikací či 
služeb a prostřednictvím příslušné služby 
otevřeného přístupu k internetu.

Provozovatel přístupové sítě podléhá 
obecné povinnosti přenosu podle zásady 
maximálního úsilí. Poskytovatelé služeb 
přístupu k internetu nesmí omezovat 
koncové uživatele či jim bránit v užívání 
jakéhokoli koncového zařízení pro přístup 
a šíření informací a obsahu 
prostřednictvím jejich služby přístupu 
k internetu. Tím nejsou dotčena práva 
členských států na přiznání 
individuálních práv na užívání podle 
článku 5 směrnice 2002/20/ES.

Koncoví uživatelé mají svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti 
a v souladu s jakoukoli z těchto smluv 
týkajících se objemu dat využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.

Koncoví uživatelé mají při náležitém 
zohlednění zásady neutrality sítě svobodu 
uzavírat smlouvy s poskytovateli služeb 
přístupu k internetu týkající se objemu dat 
a rychlosti. Poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu inzerují minimální zaručený 
objem dat a rychlost, kterou mohou 
poskytnout, nikoli maximální rychlost. 

Při smlouvách týkajících se objemů dat a 
rychlosti nesmí být vybraný obsah, služby 
nebo aplikace odečteny od objemů 
spotřeby nebo vyjmuty z omezení datové 
rychlosti při spotřebě dohodnutého 
objemu dat.
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Odůvodnění

Přístup k otevřenému, nediskriminačnímu internetu musí být pojat jako právo, nikoli jako 
svoboda a otevřený internet založený na zásadě maximálního úsilí s přístupem ke všem 
službám, informacím, obsahu a aplikacím musí být stanoven jako pravidlo.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koncoví uživatelé mají také svobodu 
uzavřít dohodu s jakýmkoli 
poskytovatelem elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo s poskytovateli obsahu, 
aplikací a služeb ohledně specializovaných 
služeb s posílenou kvalitou služby.

Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou nabízet 
specializované služby omezenému počtu 
uživatelů s podmíněným přístupem, a to 
prostřednictvím uzavřené sítě 
elektronických komunikací.
Specializované služby nesmí být nabízeny 
ani používány jako náhrada internetu ani 
nesmí nabízet obsah, aplikace nebo 
služby, jejichž funkce je totožná 
s obsahem, aplikacemi nebo službami 
otevřeného internetu.

Pokud jsou takové dohody uzavřeny 
s poskytovatelem služeb přístupu 
k internetu, tento poskytovatel v souladu 
se zásadou neutrality sítě zajistí, aby 
nebyla omezena výkonnost, cenová 
dostupnost nebo kvalita služby otevřeného  
přístupu k internetu.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby se umožnilo poskytování 
specializovaných služeb koncovým 
uživatelům, poskytovatelé obsahu,

Poskytování specializovaných služeb 
nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu. Kromě toho nesmí mít 
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aplikací a služeb a poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
mají svobodu uzavírat vzájemné dohody 
týkající se předání souvisejících objemů 
dat nebo provozu, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje opakovaně nebo trvale 
obecnou kvalitu služeb přístupu k 
internetu.

negativní vliv ani na obecně uznávané 
technické normy a jejich další rozvoj a 
nesmí ohrožovat celkovou výkonnost, 
cenovou dostupnost nebo kvalitu služeb 
otevřeného přístupu k internetu. 
Specializované služby smí být nabízeny 
pouze tehdy, pokud je kapacita sítě 
dostatečná k poskytování těchto služeb 
vedle otevřeného přístupu k internetu.

Specializované služby jsou přípustné 
pouze v případě, pokud existuje zřejmá 
technická a věcná potřeba přesahující 
ekonomické zájmy spočívající v dodání 
kritických aplikací nebo aplikací 
vyžadujících zvláštní záruky, které splňují 
určitá kritéria kvality, v reálném čase.

Využívání komerčních nabídek koncovým 
uživatelem, stejně jako poskytovatelem 
obsahu nebo aplikací s cílem podpory 
specializovaných služeb, by mělo být 
založeno na dobrovolnosti a 
nediskriminaci. Pokud je kapacita sítě 
sdílena mezi službami přístupu k internetu 
a specializovanými službami, poskytovatel 
těchto služeb zveřejní jasná a jednoznačná 
kritéria, na jejichž základě je kapacita sítě 
sdílena.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přístupové sítě, kteří 
zároveň nabízejí nebo uvádějí na trh také 
specializované služby, podléhají stejným 
povinnostem jako u poskytování 
otevřeného připojení k internetu podle čl. 
2 odst. 14. Nesmějí diskriminovat jiné 
poskytovatele obsahu, kteří jsou odkázáni 
na služby zajišťující přenos poskytované 
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provozovatelem sítě, a jsou povinni 
účtovat přenos transparentně a za ceny 
odpovídající situaci na trhu.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby mohly vnitrostátní orgány posoudit 
takové potenciální závažné narušení, 
předávají poskytovatelé služeb 
elektronických komunikací či 
poskytovatelé obsahu, aplikací a služeb 
vnitrostátním orgánům na žádost přesné 
informace o kapacitách vyčleněných na 
tyto dva typy služeb.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poskytovatelé vertikálně 
integrovaných elektronických komunikací 
pro veřejnost žádným způsobem 
nediskriminují provoz vytvářený 
poskytovateli obsahu, služeb nebo 
aplikací, které představují konkurenci pro 
jejich vlastní služby nebo pro služby, jež 
poskytují na základě výhradních dohod.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Výkon svobod uvedených v odstavcích 
1 a 2 je usnadněn poskytováním úplných 
informací v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 
odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2.

4) Koncoví uživatelé, poskytovatelé 
obsahu, aplikací a služeb včetně těch, 
kteří působí v oblasti sdělovacích 
prostředků a kultury, i orgány veřejné 
správy na všech úrovních, dostávají úplné 
informace v souladu s čl. 20 odst. 2, čl. 21 
odst. 3 a čl. 21a směrnice 2002/22/ES, 
jakož i v souladu s čl. 25 odst. 1, čl. 26 
odst. 2 a čl. 27 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, 
včetně informací o provedených 
přiměřených opatřeních pro řízení 
provozu, které mohou mít negativní vliv 
na přístup k informacím, obsahu, 
aplikacím a službám podle odstavců 1 a 2 
a na jejich zpracování.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 23. – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Poskytovatelé služeb přístupu k 
internetu v rámci limitů veškerých 
smluvně sjednaných objemů dat nebo 
rychlostí služeb přístupu k internetu 
neomezí svobody upravené v odstavci 1 
tím, že budou blokovat, zpomalovat, 
zhoršovat nebo diskriminovat konkrétní 
obsah, aplikace nebo služby nebo jejich 
konkrétní třídy, s výjimkou případů, kde je 
zapotřebí uplatnit vhodná opatření týkající 
se řízení provozu. Vhodná opatření 
týkající se řízení provozu jsou 
transparentní, nediskriminační, 
přiměřená a nezbytná za účelem:

5) Poskytovatelé služeb přístupu 
k internetu výslovně nesmí omezovat práva 
uvedená v odstavci 1

– tím, že budou mazat, blokovat, 
zpomalovat, zhoršovat nebo diskriminovat 
konkrétní obsah, aplikace, služby nebo 
koncová zařízení nebo jejich konkrétní 
třídy,
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– tím, že budou upřednostňovat konkrétní 
obsah, aplikace, služby nebo koncová 
zařízení nebo jejich konkrétní třídy, nebo

– tím, že s koncovým uživatelem uzavřou 
zvláštní dohody o cenách, na jejichž 
základě se přístup ke konkrétnímu 
obsahu, aplikacím, službám nebo 
koncovým zařízením nebo jejich 
konkrétním třídám bude jevit jako méně 
ekonomicky atraktivní, 

a) provedení ustanovení právního 
předpisu či rozhodnutí soudu nebo 
prevence nebo zabránění závažné trestné 
činnosti;

Výjimku tvoří případy, v nichž je zapotřebí 
uplatnit odůvodněná a vhodná opatření 
týkající se řízení provozu.

Opatření týkající se řízení provozu se 
považují za odůvodněná a přiměřená, 
pokud dokazatelně slouží

b) zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů;

– zachování integrity a bezpečnosti sítě, 
služeb poskytovaných prostřednictvím této 
sítě a terminálů koncových uživatelů nebo

c) zamezení tomu, aby byla koncovým 
uživatelům, kteří vyjádřili svůj předchozí 
souhlas s takovými omezujícími 
opatřeními, předávána nevyžádaná 
sdělení;

d) minimalizace účinků dočasného nebo
výjimečného přetížení sítě za předpokladu, 
že odpovídající typy provozu vykazují 
rovnocenné zacházení.

– minimalizaci účinků prokázaného
dočasného a výjimečného přetížení sítě 
a účinnému řízení provozu v případě 
takového akutního přetížení sítě,

pokud je přitom s veškerým obsahem, 
aplikacemi a službami zacházeno 
v souladu se zásadou maximálního úsilí.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Nesmí být udržována déle než po dobu 
nezbytně nutnou. 

Opatření týkající se řízení provozu musí 
být transparentní, nediskriminační, 
přiměřená a nezbytná a vztahují se na ně 
jasné, srozumitelné a přístupné 
mechanismy nápravy.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
odstavci.

Vhodným řízením provozu se rozumí 
pouze zpracování dat, které je nezbytné a 
přiměřené za účelem uvedeným v tomto 
článku; proto musí být veškeré postupy 
kontroly a analýzy dat v souladu 
s právními předpisy týkajícími se ochrany 
soukromí a údajů. V rámci postupů smí 
být zkoumány pouze informace uvedené 
v záhlaví souborů údajů. Kontrola 
souboru („packet inspection“), která 
prověřuje více, se nekoná.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komisi je v souladu s článkem 32 svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci s cílem co nejpřesněji 
definovat technická kritéria pro určení 
výskytu výjimečné situace uvedené v čl. 23 
odst. 5. Na určení výskytu výjimečné 
situace se uplatní nejvyšší možná kritéria.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ustanoveními čl. 23 odst. 5a (nového) 
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není dotčen soudní přezkum a tato 
ustanovení podléhají jasným, 
srozumitelným a přístupným 
mechanismům nápravy s cílem zabránit 
privatizaci prosazování práva.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 24. – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2, soulad s 
ustanovením čl. 23 odst. 5 a neustálou 
dostupnost nediskriminačních služeb 
přístupu k internetu v dostatečné kvalitě, 
které odrážejí technický pokrok a nejsou 
narušeny specializovanými službami. Ve 
spolupráci s jinými příslušnými 
vnitrostátními orgány rovněž monitorují
účinky specializovaných služeb na kulturní 
rozmanitost a inovace. Vnitrostátní 
regulační orgány každý rok předkládají 
zprávy o monitorování a jeho výsledcích 
Komisi a BEREC.

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2 a neustálou 
dostupnost otevřených služeb přístupu k 
internetu podle čl. 2 odst. 2 bod 14) v 
dostatečné kvalitě, které odrážejí technický 
pokrok a nejsou narušeny 
specializovanými službami. Ve spolupráci 
s jinými příslušnými vnitrostátními orgány 
rovněž zajišťují, aby účinky 
specializovaných služeb nenarušily
svobodu projevu a informací, jazykovou 
a kulturní rozmanitost, svobodu 
a rozmanitost sdělovacích prostředků
a inovace. Vnitrostátní regulační orgány 
také podrobně monitorují a zajišťují 
uplatňování vhodných opatření týkajících 
se řízení provozu v souladu s čl. 23 odst. 5 
a zásadou neutrality sítě, přičemž 
maximálně zohledňují pokyny sdružení 
BEREC uvedené v odstavci 2 tohoto 
článku a v čl. 21 odst. 3a směrnice 
2002/22/ES. Vhodná opatření týkající se 
řízení provozu podléhají periodickému 
přezkumu, aby odrážela technický pokrok.
Vnitrostátní regulační orgány každý rok 
předkládají zprávy o monitorování a jeho 
výsledcích Komisi a BEREC.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Poskytovatelé veřejných 
elektronických komunikací mají 
povinnost zdokumentovat v souladu s čl. 
26 odst. 5 jakoukoli výjimečnou situaci a 
veškerá individuální opatření týkající se 
řízení provozu a okamžitě o nich podat 
zprávu vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Vnitrostátní regulační orgány stanoví 
jasné a srozumitelné mechanismy 
oznamování a nápravy pro koncové 
uživatele, kteří byli vystaveni diskriminaci, 
omezení, interferenci nebo blokování, 
pokud jde o on-line obsah, služby nebo 
aplikace.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgány mají 
pravomoc uložit poskytovatelům 
elektronických komunikací pro veřejnost 
splnění minimálních požadavků na kvalitu 
služeb, aby zamezily obecnému zhoršování 
kvality služeb, pokud jde o služby přístupu 

Vnitrostátní regulační orgány mají 
pravomoc uložit poskytovatelům 
elektronických komunikací pro veřejnost 
splnění minimálních požadavků na kvalitu 
služeb a jiná regulační opatření, aby 
zamezily zhoršování kvality služeb, pokud 
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k internetu, nebo zaručily možnost 
koncových uživatelů mít přístup k obsahu 
nebo informacím a šířit je nebo využívat 
aplikace a služby podle svého výběru.

jde o služby přístupu k internetu, nebo 
zaručily možnost koncových uživatelů mít 
přístup k obsahu nebo informacím a šířit je 
nebo využívat aplikace a služby podle 
svého výběru.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Uvedené 
požadavky nesmí být schváleny ve lhůtě 
dvou měsíců od okamžiku, kdy Komise 
obdržela úplné informace, jestliže 
vnitrostátní regulační orgán a Komise 
nesjednaly něco jiného nebo Komise 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
neoznámila zkrácení lhůty k přezkumu 
nebo Komise neuplatnila připomínky 
nebo doporučení. Vnitrostátní regulační 
orgány v nejvyšší míře zohlední 
připomínky nebo doporučení Komise a 
schválené požadavky předají Komisi i 
BEREC.

S dostatečným předstihem před uložením 
jakýchkoli takových požadavků předloží 
vnitrostátní regulační orgány Komisi 
shrnutí důvodů zavedení takových 
požadavků, obsah těchto požadavků a 
navrhovaný způsob jejich uplatňování. 
Tyto informace dostane k dispozici rovněž 
BEREC. Po posouzení obdržených 
informací k nim může Komise vznést své 
připomínky nebo vydat doporučení, 
zejména s cílem zajistit, aby tyto 
požadavky nepříznivě neovlivňovaly 
fungování vnitřního trhu. Vnitrostátní 
regulační orgány v nejvyšší míře zohlední 
připomínky nebo doporučení Komise a o 
přijatých požadavcích informují Komisi i 
BEREC. BEREC stanoví a vypracuje 
obecné pokyny pro uplatnění přiměřeného 
řízení provozu v úzké spolupráci s Komisí 
a všemi zúčastněnými stranami na 
základě článku 23 a tohoto článku.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní regulační orgány zavedou 
vhodné postupy vyřizování stížností 
týkajících se výkonnosti služby přístupu k 
internetu pro koncové uživatele a 
poskytovatele obsahu, aplikací a služeb.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kvality jejich služeb v souladu s 
prováděcími akty uvedenými v odstavci 2;

d) kvality jejich služeb;

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce,

i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
zaručené minimální rychlosti pro 
stahování a odesílání dat v provozní 
špičce, jakož i nástroje, které mají koncoví 
uživatelé kdykoli k dispozici a díky kterým 
mohou po dobu trvání smlouvy obecně 
uznávaným způsobem sami sledovat 
v reálném čase, jaké rychlosti stahování 
a odesílání dat jsou jim dostupné,
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. e – bod i v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) informací o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů;

iv) informací o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů, a o všech opatřeních 
podle čl. 23 odst. 5; uvedeny musí být i 
nástroje, které mají koncoví uživatelé 
kdykoli k dispozici a díky kterým se 
mohou obecně uznávaným a 
srozumitelným způsobem dozvědět o 
postupech a opatřeních zavedených za 
účelem měření a řízení provozu podle čl. 
23 odst. 5;

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost v případě 
potřeby na žádost příslušných veřejných 
orgánů předávají koncovým uživatelům 
zdarma informace veřejného zájmu a 
využívají k tomu stejné prostředky běžně 
využívané při komunikaci s koncovými 
uživateli. Informace, které v takových 
případech příslušné veřejné orgány 
předávají poskytovatelům elektronických 
komunikací pro veřejnost, jsou ve 
standardizovaném formátu a mohou se 
mj. týkat:

vypouští se

a) nejobvyklejších způsobů, kterými jsou 
služby elektronických komunikací 
využívány k účasti na protiprávní činnosti 
nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména 
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pokud může dojít k poškození práv 
a svobod jiných osob, včetně porušení 
předpisů o ochraně údajů, porušení 
autorských a souvisejících práv, a o jejich 
právních důsledcích; a

b) způsobů ochrany před ohrožením 
osobní bezpečnosti a neoprávněným 
přístupem k osobním údajům při užívání 
služeb elektronických komunikací.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) skutečně dostupnou rychlost pro 
stahování nebo odesílání v hlavním místě 
koncového uživatele, včetně skutečného
rozsahu rychlosti, průměrné rychlosti a 
rychlosti v provozní špičce a včetně 
případného dopadu, který vyvolá umožnění 
přístupu prostřednictvím rádiové místní 
sítě třetích subjektů;

b) skutečně dostupnou rychlost pro 
stahování nebo odesílání v hlavním místě 
koncového uživatele, včetně zaručeného 
minimálního rozsahu rychlosti, průměrné 
rychlosti a rychlosti v provozní špičce a 
včetně případného dopadu, který vyvolá 
umožnění přístupu prostřednictvím rádiové 
místní sítě třetích subjektů;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2 a čl. 19 
odst. 5 se Komisi svěřují na dobu neurčitou 
ode dne [date entry into force of the 
Regulation].

2) Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 2, čl. 19 
odst. 5 a čl. 23 odst. 5 se Komisi svěřují na 
dobu neurčitou ode dne [datum vstupu 
nařízení v platnost].
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 17 odst. 
2 a v čl. 19 odst. 5 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
vyhlášení rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti veškerých již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3) Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomocí uvedené v čl. 17 odst. 
2, čl. 19 odst. 5 a čl. 23 odst. 5 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Nabývá účinku dnem následujícím po 
vyhlášení rozhodnutí v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti veškerých již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 2 a čl. 19 odst. 5 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

5) Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 17 odst. 2, čl. 19 odst. 5 a čl. 23 odst. 5
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha II
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA II vypouští se

MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
EVROPSKÝCH PRODUKTŮ 
KONEKTIVITY SE ZARUČENOU 
KVALITOU SLUŽEB

Síťové prvky a související informace

– Popis produktu konektivity, který má být 
poskytnut v pevné síti, včetně technických 
vlastností a schválení veškerých 
příslušných norem.

Funkce sítě:

– smlouva o konektivitě zajišťující kvalitu 
služby mezi koncovými body vycházející ze 
specifikovaných společných parametrů, 
které umožňují poskytování alespoň 
těchto tříd služeb:

– hlasová volání a videohovory,

– vysílání audiovizuálního obsahu, a

– aplikace týkající se zásadních údajů.
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