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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V září 2013 Evropská komise předložila návrh nařízení o jednotném evropském trhu 
elektronických komunikací pro vytvoření propojeného kontinentu.

Výbor IMCO přispěje k práci Parlamentu na tomto návrhu legislativním stanoviskem 
s výhradní pravomocí pro otázky týkající se práv uživatelů a ochrany spotřebitele a 
s pravomocí sdílenou s výborem ITRE ve věci aspektů „přístupu k otevřenému internetu“. 
Rovněž zaujmeme stanovisko ke spotřebitelským aspektům navrhovaných revizí nařízení o 
roamingu, náš příspěvek však bude formulován jako pozměňovací návrhy k tomuto návrhu po 
vydání zprávy výboru ITRE. Zpravodaj v krátké době, kterou měl k dispozici, neprošetřil 
podrobně všechny další aspekty navrhovaného nařízení, ale soustředil se pouze na ty oblasti, 
v nichž má výbor IMCO přímou úlohu. Členové výboru samozřejmě mohou k jeho zprávě 
předkládat pozměňovací návrhy týkající se veškerých ostatních aspektů. Zpravodaj také v této 
fázi nezařazuje pozměňovací návrhy k bodům odůvodnění a navrhne pozměněné body 
odůvodnění v rámci dalšího postupu naší spolupráce s výborem ITRE.

Při přípravě tohoto návrhu zprávy zpravodaj zohlednil obecné zájmy zúčastněných stran a 
zvláštní pozornost věnoval názorům spotřebitelských organizací a regulačních orgánů 
v oblasti telekomunikací. Sdílí častý názor, že jakkoli jsou cíle a ambice návrhu chvályhodné, 
navrhovaný nástroj je příliš roztříštěn a postrádá strategické zaměření pro dosažení cíle 
jednotného trhu elektronických komunikací v EU. Stanovisko zpravodaje se při formulování 
významných změn návrhu Komise opírá o rozsáhlé zkušenosti výboru IMCO v oblasti 
posilování práv spotřebitelů, a to nejen v odvětví elektronických komunikací. Zpravodaj je 
přesvědčen, že si tento přístup získá širokou podporu.

Zajištění otevřeného internetu

Důležitým prvkem návrhu Komise jsou opatření k zajištění „neutrality sítě“, přestože tento 
pojem není nikde v textu právního předpisu vymezen. Výbor IMCO má v této oblasti rozsáhlé 
zkušenosti a pozměňovací návrhy, které v roce 2009 předložil k revizi směrnice o univerzální 
službě a právech uživatelů, představují pro regulační orgány v EU nadále klíčová ustanovení 
v oblasti zásahů na ochranu spotřebitele před diskriminačním chováním a nekalým 
blokováním služeb.

Nové návrhy tato ustanovení posilují a poskytují regulačním orgánům jasnější rámec pro 
intervence. Ačkoli zpravodaj by tato ustanovení rád začlenil jako revize stávající směrnice, 
zpravodaj výboru ITRE uvedl zásadní důvody pro jejich použití v podobě nařízení v zájmu 
jednotného uplatňování v celé EU. Zpravodaj tuto strategii akceptuje a předkládá řadu návrhů 
s cílem vyjasnit a zdokonalit text nařízení, které budou společně rozvíjet oba výbory.

Právní nástroj pro práva uživatelů

Návrh Komise nahrazuje mnoho ústředních ustanovení směrnice 2002/22/ES o univerzální 
službě a právech uživatelů (následně pozměněné směrnicí 2009/136), protože přejímá řadu 
ustanovení a plně je harmonizuje v podobě nařízení. Rovněž centralizuje rozhodnutí o 
podrobných prováděcích pravidlech na úrovni Komise a odebírá přímou odpovědnost 
vnitrostátním regulačním orgánům. Odůvodněním Komise pro tyto kroky je nerovnoměrné 
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provádění pravidel v rámci všech členských států. Komise se nesnaží tento přístup opírat o 
přínosy pro jednotný trh elektronických komunikací. Zpravodaj to považuje za naprosto 
nesprávný přístup.

Vynětí prvků samostatného rozhodování ze stávajícího právního rámce bude matoucí, 
přičemž uložení maximální harmonizace v těchto oblastech bude ke škodě ochrany 
spotřebitelů. Výbor IMCO v roce 2011 při revizi směrnice o právech spotřebitelů zvrátil 
přístup Komise, která trvala na maximální harmonizaci, a v rychle se rozvíjejícím světě 
elektronických komunikací lze ještě přesvědčivěji argumentovat, že maximální harmonizace 
by byla škodlivá.

Kromě toho Komise neřeší skutečný zdroj tříštění trhu, kterým jsou nerovnoměrné výkony 
regulačních orgánů při prosazování jejich stávajících povinností. Uložit soubor nových 
centralizovaných regulačních požadavků v zemích, kde regulační orgány již nyní nedosahují 
požadovaných výsledků v oblasti prosazování práv spotřebitelů, je stěží cesta 
k dlouhodobému úspěchu! Návrh Komise je také příliš normativní. Zpravodaj zastává názor, 
že specializované vnitrostátní regulační orgány mají s podporou sdružení BEREC daleko lepší 
možnost prosazovat pravidla. V tomto rychle se rozvíjejícím odvětví si budou více vědomy 
jednání omezujícího hospodářskou soutěž, které naléhavě vyžaduje nápravu.

Ačkoli kritizuje právní rámec, zpravodaj uznává, že návrh Komise obsahuje důležitá zlepšení 
práv uživatelů. Proto tato ustanovení nově formuluje v pozměňovacích návrzích ke stávající 
směrnici, které by mohly všechny členské státy snadno a rychle provést. 

Zpravodaj zejména navrhuje, aby prováděcí pravidla vypracovalo sdružení BEREC, které má 
pro formulování podrobných norem mnohem lepší pozici než Komise. Zpravodaj nepovažuje 
prováděcí akty za vhodný formát k rozvoji těchto opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 

(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; umožňuje 
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použitou technologii sítě; koncovým uživatelům spouštět veškeré 
aplikace využívající funkce elektronické 
komunikace internetu bez jakéhokoli 
omezení vyměňovaného obsahu, vyjma 
omezení pro účely vhodných opatření 
týkajících se řízení nebo pro účely 
provedení soudního příkazu, bez ohledu 
na použitou technologii sítě;

Or. en

Odůvodnění

Definice služby připojení k internetu byla značně pozměněna. Reaguje na činnost sdružení 
BEREC v oblasti neutrality sítě, zejména na pokyny ke kvalitě služeb v rámci neutrality sítě 
(listopad 2012). Definice byla také přizpůsobena úpravám provedeným v čl. 23 odst. 5.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

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 služby elektronických komunikací, 
které jsou poskytovány a provozovány 
v uzavřené síti elektronických komunikací 
pomocí internetového protokolu, vycházejí 
z přísné kontroly přístupu a jsou 
optimalizovány pro konkrétní obsah, 
aplikace nebo služby, případně jejich 
kombinaci, a jejichž technické vlastnosti 
jsou optimalizovány pro konkrétní 
aplikace na základě rozsáhlého využívání 
funkce řízení provozu s cílem zajistit 
odpovídající vlastnosti služby, a nejsou 
používány jako náhrada za službu připojení 
k internetu;

Or. en

Odůvodnění

Definice reaguje na činnost sdružení BEREC v oblasti neutrality sítě, zejména na pokyny ke 
kvalitě služeb v rámci neutrality sítě (listopad 2012). Podle názoru zpravodaje pozměněná 
definice stanoví jasnější rozlišení mezi specializovanou službou a službou připojení 
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k internetu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Kapitola IV – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Harmonizovaná práva koncových 
uživatelů

Práva uživatelů na přístup k otevřenému 
internetu

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21 vypouští se
Vyloučení omezení a diskriminace

1. Veřejné orgány nesmí omezit svobodu 
koncových uživatelů využívat veřejné sítě 
elektronických komunikací nebo veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací poskytované podnikem 
usazeným v jiném členském státě. 
2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost neuplatní na 
koncové uživatele žádné diskriminační 
požadavky nebo podmínky týkající se 
přístupu, které by byly založeny na státní 
příslušnosti koncového uživatele nebo na 
místě jeho bydliště, jestliže tyto rozdíly 
nejsou objektivně odůvodněny.
3. Není-li to objektivně odůvodněno, 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost neuplatní tarify pro 
komunikace v rámci Unie končící v jiném 
členském státě, které by byly vyšší: 
a) v případě pevných komunikací než 
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tarify za vnitrostátní meziměstské 
komunikace;
b) v případě mobilních komunikací než 
eurotarify za regulované komunikační 
služby v oblasti hlasového a SMS 
roamingu uvedené v nařízení (ES) 
č. 531/2012. 

Or. en

Odůvodnění

Toto již zajišťují ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie, která se týkají zákazu 
diskriminace na základě místa pobytu a státní příslušnosti, svobody poskytování služeb a 
svobody usazování. Kromě toho patrně existuje jen málo důkazů o tom, že trh pevných 
komunikací vyžaduje regulační zásahy, a proto zpravodaj navrhuje vypustit toto ustanovení. A 
konečně, mobilní komunikace by měly být řešeny v rámci celkového přístupu k roamingu 
podle nařízení o roamingu III.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 vypouští se
Přeshraniční řešení sporů

1. Mimosoudní postupy zavedené 
v souladu s čl. 34 odst. 1 směrnice 
2002/22/ES se použijí i v případě sporů 
týkajících se smluv mezi spotřebiteli a 
dalšími koncovými uživateli, jsou-li pro ně 
takové mimosoudní postupy dostupné, a 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost usazenými v jiném členském 
státě. Pokud jde o spory spadající do 
oblasti působnosti směrnice 
2013/11/EU33, použijí se ustanovení 
uvedené směrnice.
___________________
33 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů a o změně nařízení (ES) 
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č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, Úř. 
věst. L 165, 18.6.2013, s. 63.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti 
viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 6

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. Koncoví uživatelé mají svobodu 
přístupu k informacím a obsahu a jejich 
šíření, využívání aplikací a služeb a 
zařízení podle své volby, bez ohledu na 
jejich původ a určení, a to prostřednictvím 
příslušné služby přístupu k internetu.

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.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vyjasnit oblast působnosti ustanovení doplněním výrazů „a zařízení“ a 
„původ a/ nebo určení obsahu“. Dále zpravodaj navrhuje vypustit druhou větu, protože 
koncoví uživatelé budou moci uzavírat takové smlouvy a využívat takové nabídky i bez tohoto 
ustanovení.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
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Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Vnitrostátní regulační orgány zajišťují, 
aby koncoví uživatelé mohli svobodně
využívat specializovaných služeb 
poskytovatelů elektronických komunikací 
nebo poskytovatelů obsahu, aplikací a 
služeb. 

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

Poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací nebo poskytovatelé obsahu, 
aplikací a služeb mohou kromě služeb 
připojení k internetu nabízet i 
specializované služby, pokud takové 
nabídky nejsou na úkor služeb připojení 
k internetu nebo jejich výkonnosti, 
dostupnosti či kvality.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj chce zajistit, aby mezi prvním a druhým odstavcem nebyl rozpor. Proto navrhuje 
značně zjednodušené znění na základě práce, kterou v této oblasti provedlo sdružení BEREC, 
Rada Evropy a další nezávislí odborníci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

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 získávají úplné 
informace v souladu s čl. 20 odst. 2, čl. 21 
odst. 3 a článkem 21a směrnice 
2002/22/ES, včetně informací o veškerých 
uplatněných vhodných opatřeních 
týkajících se řízení provozu, která by 
mohla ovlivnit přístup k informacím a 
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jejich šíření, obsah, aplikace a služby 
vymezené v odstavcích 1 a 2.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na vliv vhodných opatření týkajících se řízení provozu na soukromí a ochranu 
osobních údajů byl doplněn odkaz na čl. 23 odst. 5 s cílem prosazovat působnost povinností 
poskytovat informace.

Pozměňovací návrh 9

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 neomezí svobody upravené 
v odstavci 1 tím, že budou diskriminovat či 
omezovat přenos internetového provozu 
nebo do něj jinak zasahovat, s výjimkou 
případů, kde je zapotřebí uplatnit vhodná 
opatření týkající se řízení provozu nebo 
provést rozhodnutí soudu.

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

Tato opatření jsou stanovena 
transparentním postupem, nejsou 
udržována déle než po dobu nezbytně 
nutnou a poskytují přiměřené záruky, 
zejména s cílem zajistit, aby se všechna 
omezení redukovala jen na to, co je 
nezbytné, nediskriminační a přiměřené. 
Tyto záruky podléhají periodickému 
přezkumu a obsahují možnost soudních 
opravných prostředků.

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

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj chce zajistit, aby svobody stanovené v odstavci 1 bylo možno omezit pouze 
vhodnými opatřeními týkajícími se řízení provozu nebo soudním příkazem. Dále zpravodaj 
připomíná směrnici 2011/92/EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu 
vykořisťování dětí a proti dětské pornografii a navrhuje zařadit vhodné záruky, mimo jiné 
soudní opravné prostředky.

Pozměňovací návrh 10

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 

1. Vnitrostátní regulační orgány podrobně 
monitorují a zajišťují skutečnou možnost 
koncových uživatelů využívat svobod 
uvedených v čl. 23 odst. 1 a 2 a 
uplatňování vhodných opatření týkajících 
se řízení provozu v souladu s čl. 23 odst. 5, 
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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výsledcích Komisi a BEREC.

Or. en

Odůvodnění

Podle zpravodaje by mělo sdružení BEREC, aby zajistilo soulad přístupu a účinné 
uplatňování svobod stanovených v článku 23, stanovit obecné pokyny k uplatňování vhodného 
řízení provozu i k měření kvality služeb.

Pozměňovací návrh 11

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 
schválené požadavky předají Komisi i 
BEREC.

Po konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí ustanoví sdružení 
BEREC do (DATUM KONCE LHŮTY 
POUŽITÍ) obecné pokyny pro používání 
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vhodných opatření týkajících se řízení 
provozu. Sdružení BEREC tyto pokyny 
vypracuje na základě článku 23 a tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Podle zpravodaje by mělo sdružení BEREC, aby zajistilo soulad přístupu a účinné 
uplatňování svobod uvedených v článku 23 ustanovit obecné pokyny k uplatňování vhodného 
řízení provozu i k měření kvality služeb.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které příslušným vnitrostátním orgánům 
stanoví jednotné podmínky pro plnění 
jejich povinností podle tohoto článku. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem uvedeným 
v čl. 33 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj není nakloněn tomu, aby se těmito podmínkami zabývaly prováděcí akty. Místo 
toho navrhuje přenést tento úkol na BEREC, viz pozměňovací návrh k čl. 24 odst. 2.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 vypouští se
Transparentnost a zveřejňování informací
1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zveřejní, 



PE522.939v01-00 14/51 PA\1008919CS.doc

CS

s výjimkou nabídek, které jsou sjednány 
jednotlivě, transparentní, srovnatelné, 
odpovídající a aktualizované informace 
týkající se:
a) jména, adresy a kontaktních údajů;
b) u každého tarifního plánu nabízených 
služeb a relevantní kvality parametrů 
těchto služeb, použitelných cen (pro účely 
spotřebitelů včetně daní) a použitelných 
poplatků (přístup, využívání, údržba a 
dodatečné poplatky), jakož i nákladů na 
koncová zařízení;
c) použitelných tarifů souvisejících 
s jakýmkoli číslem nebo službou, na něž 
se vztahují konkrétní cenové podmínky; 
d) kvality jejich služeb v souladu 
s prováděcími akty uvedenými v odstavci 
2;
e) služeb přístupu k internetu, jsou-li 
nabízeny, s uvedením: 
i) skutečně dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v členském 
státě pobytu koncového uživatele, včetně 
rychlosti v provozní špičce,
ii) úrovně použitelných limitů objemu dat, 
jsou-li stanoveny; ceny za zvyšování 
dostupného objemu dat, a to jednorázově i 
dlouhodobě; rychlost a cenu dat, které 
jsou dostupné po úplném využití 
použitelného objemu dat, je-li tento 
omezen; a způsobů, které mají koncoví 
uživatelé k dispozici pro účely 
monitorování aktuální úrovně spotřeby,
iii) jasného a srozumitelného vysvětlení 
toho, jaký mohou mít případná omezení 
objemu dat, skutečně dostupná rychlost či 
jiné parametry kvality a současné 
využívání specializovaných služeb 
s posílenou kvalitou služby praktický 
dopad na využívání obsahu, aplikací a 
služeb,
iv) informací o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
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sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů;
f) opatření přijatých k zajištění rovnosti 
v přístupu pro zdravotně postižené 
koncové uživatele, včetně pravidelně 
aktualizovaných podrobných informací o 
produktech a službách, jež pro ně byly 
navrženy;
g) jejich standardních smluvních 
podmínek, včetně minimální doby 
platnosti smlouvy, podmínek předčasného 
vypovězení smlouvy a poplatků, které jsou 
v tomto případě účtovány, postupů a 
přímých poplatků týkajících se změny 
poskytovatele a přenositelnosti čísel a 
jiných identifikátorů a nároků na 
kompenzaci v případě zdržování nebo 
zneužívání změny poskytovatele;
h) přístupu k tísňovým službám a 
informacím o místě volajícího v případě 
všech nabízených služeb, jakýchkoli 
omezení v poskytování tísňových služeb 
podle článku 26 směrnice 2002/22/ES a 
jakýchkoli změn v tomto poskytování;
i) práv, pokud jde o univerzální službu, 
včetně případných doplňkových služeb a 
služeb uvedených v příloze I směrnice 
2002/22/ES.
Tyto informace se zveřejňují v jasné, 
srozumitelné a snadno přístupné formě 
v úředním jazyce (úředních jazycích) 
členského státu, v němž je služba 
nabízena, a pravidelně se aktualizují. Tyto 
informace se na žádost poskytují před 
jejich zveřejněním příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu. 
Výslovně se uvedou jakékoli rozdíly 
v podmínkách, které se uplatňují na 
spotřebitele a na jiné koncové uživatele. 
2. Komise může přijmout prováděcí akty 
stanovující metody měření rychlosti služeb 
přístup k internetu, parametry kvality 
služby a metody pro jejich měření a obsah 
i formu informací, jež mají být 
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zveřejňovány, a způsob jejich zveřejnění, 
včetně případných mechanismů pro 
certifikaci kvality. Komise může vzít do 
úvahy parametry, definice a metody 
měření stanovené v příloze III směrnice 
2002/22/ES. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2. 
3. Koncoví uživatelé mají přístup 
k nástrojům nezávislého hodnocení, které 
jim umožňují porovnat výkon jejich 
přístupu k síti elektronických komunikací 
a služeb a náklady na alternativní způsoby 
využívání. Členské státy za tímto účelem 
zavedou dobrovolný režim certifikace 
interaktivních stránek, pokynů a 
podobných nástrojů. Certifikace se 
uděluje na základě splnění objektivních, 
transparentních a přiměřených 
požadavků, zejména pokud jde 
o nezávislost na jakémkoli poskytovateli 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
použití jednoduchého jazyka, poskytování 
úplných a aktualizovaných informací a 
fungování účinného postupu pro 
podávání stížností. Jestliže certifikované 
srovnávací techniky nejsou na daném 
trhu dostupné zdarma nebo za 
přiměřenou cenu, vnitrostátní regulační 
orgány nebo jiné příslušné vnitrostátní 
orgány tyto techniky zpřístupní samy nebo 
prostřednictvím třetích subjektů, a to 
v souladu s požadavky na certifikaci. 
Informace zveřejněné poskytovateli 
elektronických komunikací pro veřejnost 
jsou bezplatně k dispozici za účelem 
zpřístupnění těchto srovnávacích technik.
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 
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komunikací pro veřejnost, jsou ve 
standardizovaném formátu a mohou se 
mj. týkat:
a) nejobvyklejších způsobů, kterými jsou 
služby elektronických komunikací 
využívány k účasti na protiprávní činnosti 
nebo k šíření škodlivého obsahu, zejména 
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.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti 
viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 vypouští se
Požadavky na informace o smlouvách 
jiných než jsou smlouvy uzavřené na 

dálku
1. Jestliže si výslovně nesjednali něco 
jiného, poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost před vstupem 
smlouvy o připojení k síti veřejných 
elektronických komunikací nebo o 
poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací v platnost 
poskytnou spotřebitelům a ostatním 
koncovým uživatelům alespoň tyto 
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informace:
a) totožnost, adresu a kontaktní údaje 
poskytovatele a adresu a kontaktní údaje 
pro předkládání stížností, pokud je 
odlišná;
b) hlavní charakteristiky poskytovaných 
služeb, včetně zejména:
i) typu nabízených služeb u každého 
tarifního plánu, zahrnutého objemu 
komunikací a veškerých relevantních 
parametrů kvality služby, včetně okamžiku 
počátečního připojení,
ii) toho, zda se poskytuje přístup 
k tísňovým službám a informace o místě 
volajícího a ve kterém členském státě a 
jakákoli případná omezení poskytování 
tísňových služeb podle článku 26 směrnice 
2002/22/ES,
iii) druhů poskytovaných poprodejních 
služeb, služeb údržby a služeb zákaznické 
podpory, podmínek a poplatků 
souvisejících s tímto poskytováním a 
způsobů, jakými lze tyto služby 
kontaktovat,
iv) jakýchkoli omezení, která pro účely 
využívání dodaných koncových zařízení 
stanovil poskytovatel, včetně informací 
ohledně odblokování koncových zařízení a 
jakýchkoli poplatků souvisejících 
s vypovězením smlouvy před uplynutím 
minimální doby její platnosti;
c) podrobnosti o cenách a tarifech (pro 
účely spotřebitelů včetně daní a 
případných dalších poplatků) a 
způsobech, jakými jsou zpřístupňovány 
aktuální informace o všech použitelných 
tarifech a poplatcích;
d) nabízené způsoby plateb, jakékoli 
rozdíly v cenách související s konkrétním 
způsobem platby a dostupné prostředky 
zajišťující transparentnost vyúčtování a 
monitorující úroveň spotřeby;
e) dobu platnosti smlouvy a podmínky pro 
prodloužení nebo ukončení této platnosti, 
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včetně:
i) jakýchkoli podmínek týkajících se 
minimálního používání nebo minimální 
doby platnosti, které musí být splněny, aby 
bylo možné využívat výhod z propagačních 
akcí,
ii) jakýchkoli poplatků souvisejících se 
změnou poskytovatele a přenositelností 
čísel a dalších identifikátorů, včetně 
nároků na kompenzaci v případě 
zdržování nebo zneužívání změny 
poskytovatele, 
iii) jakýchkoli poplatků souvisejících 
s předčasným ukončením platnosti 
smlouvy, včetně pokrytí nákladů týkající 
se koncového zařízení (na základě 
běžných způsobů odepisování) a dalších 
výhod z propagačních akcí (vypočtených 
na základě pro rata temporis);
f) jakákoli ujednání o kompenzaci a 
náhradě, včetně výslovného odkazu na 
práva koncového uživatele vyplývající 
z právních předpisů v případě, že nejsou 
dodrženy úrovně kvality služeb stanovené 
ve smlouvě; 
g) pokud existuje povinnost v souladu 
s článkem 25 směrnice 2002/22/ES, 
možnost koncových uživatelů rozhodnout 
se, zda mají či nemají být v účastnickém 
seznamu uvedeny jejich osobní údaje, 
spolu s údaji, o které se jedná;
h) v případě zdravotně postižených 
koncových uživatelů podrobnosti o 
produktech a službách, jež pro ně byly 
navrženy; 
i) způsoby zahájení postupů pro řešení 
sporů, včetně přeshraničních sporů, 
v souladu s článkem 34 směrnice 
2002/22/ES a článkem 22 tohoto nařízení;
j) druh opatření, jež může poskytovatel 
přijmout v reakci na případy narušení 
bezpečnosti nebo integrity nebo při zjištění 
hrozby nebo zranitelnosti.
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2. Jestliže nebylo s koncovým uživatelem, 
jenž není spotřebitelem, sjednáno něco 
jiného, poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost vedle informací 
uvedených v odstavci 1 poskytnou alespoň 
tyto informace týkající se služeb přístupu 
k internetu:
a) úrovně použitelných limitů objemu dat, 
jsou-li stanoveny; ceny za zvyšování 
dostupného objemu dat, a to jednorázově i 
dlouhodobě; rychlost a cenu dat, které 
jsou dostupné po úplném využití 
použitelného objemu dat, je-li tento 
omezen; a to, jak koncoví uživatelé mohou 
kdykoli monitorovat stávající úroveň 
spotřeby; 
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;
c) další parametry kvality služeb;
d) informace o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
řízení provozu, aby se zabránilo přetížení 
sítě, a informace o tom, jak tyto postupy 
mohou ovlivnit kvalitu služby a ochranu 
osobních údajů;
e) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, 
jaký mohou mít případná omezení objemu 
dat, skutečně dostupná rychlost či jiné 
parametry kvality služby a současné 
využívání specializovaných služeb 
s posílenou kvalitou služby praktický 
dopad na využívání obsahu, aplikací a 
služeb.
3. Informace uvedené v odstavcích 1 a 2 
se poskytují jasným, srozumitelným a 
snadno dostupným způsobem v úředním 
jazyce státu pobytu koncového uživatele a 
pravidelně se aktualizují. Tyto informace 
jsou nedílnou součástí smlouvy a nesmí 
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být měněny, pokud si smluvní strany 
výslovně nesjednají něco jiného. Koncový 
uživatel obdrží písemné vyhotovení 
smlouvy.
4. Komise může přijmout prováděcí akty, 
které stanoví podrobnosti týkající se 
požadavků na informace uvedené 
v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným 
postupem uvedeným v čl. 33 odst. 2. 
5. Na žádost příslušných veřejných 
orgánů jsou ve smlouvě rovněž uvedeny 
veškeré informace, které tyto orgány za 
tímto účelem poskytují a které se týkají 
užívání sítí a služeb elektronických 
komunikací k účasti na protiprávní 
činnosti a k šíření škodlivého obsahu 
a informace o způsobech ochrany před 
ohrožením osobní bezpečnosti a 
neoprávněného zpracování osobních 
údajů ve smyslu čl. 25 odst. 4, které lze 
v případě poskytované služby použít.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti 
viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 vypouští se
Kontrola spotřeby

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si bez 
poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
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služeb elektronických komunikací 
vyjádřené v měně, ve které jsou tyto služby 
koncovému uživateli účtovány. Tato 
funkce zajistí, že celkové výdaje za 
konkrétní období nepřekročí bez souhlasu 
koncového uživatele finanční limit, který 
tento uživatel stanovil. 
2. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zajistí, aby 
v případě, že spotřeba služby dosáhne 
80 % finančního limitu stanoveného 
v souladu s odstavcem 1, bylo koncovému 
uživateli zasláno příslušné upozornění. 
V upozornění se uvede postup, který bude 
přijat k dalšímu poskytování těchto služeb, 
včetně jejich ceny. Poskytovatel nebude 
specifikované služby poskytovat a za jejich 
poskytování koncovému uživateli účtovat 
v případě, že by jinak došlo k překročení 
finančního limitu, a to do doby, než 
koncový uživatel požádá o to, aby se 
v poskytování těchto služeb pokračovalo 
nebo aby toto poskytování bylo obnoveno. 
Koncoví uživatelé mají i poté, co bylo 
dosaženo finančního limitu, nadále 
možnost přijímat volání a SMS zprávy a 
využívat čísla bezplatných volání a 
tísňových služeb evropského čísla 
tísňového volání 112, a to zdarma a až do 
konce sjednaného vyúčtovacího období. 
3. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zpřístupní 
koncovým uživatelům těsně před spojením 
hovoru snadno a bez vzniku dalších 
nákladů informace o použitelných 
tarifech, které se týkají jakéhokoli čísla 
nebo služby, na něž se vztahují konkrétní 
cenové podmínky, jestliže jim z důvodu 
přiměřenosti příslušný vnitrostátní orgán 
neudělil předchozí výjimku. Veškeré tyto 
informace jsou pro všechna čísla nebo 
služby poskytovány srovnatelným 
způsobem.
4. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bezplatné zasílání podrobného rozpisu 



PA\1008919CS.doc 23/51 PE522.939v01-00

CS

účtu.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti 
viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 vypouští se

Ukončení platnosti smlouvy
1. Minimální doba platnosti smluv 
uzavíraných mezi spotřebiteli a 
poskytovateli elektronických komunikací 
pro veřejnost nepřesáhne 24 měsíců. 
Poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost nabídnou koncovým 
uživatelům možnost uzavřít smlouvu 
s maximální dobou platnosti 12 měsíců. 
2. Spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé 
mají, jestliže si nesjednali něco jiného, 
právo odstoupit od smlouvy s uplatněním 
měsíční výpovědní lhůty, jestliže již 
uplynulo šest nebo více měsíců od 
uzavření této smlouvy. Nevzniká tím 
nárok na kompenzaci, s výjimkou 
zbytkové hodnoty dotovaného koncového 
zařízení, které bylo součástí balíčku služeb 
v rámci smlouvy v okamžiku jejího 
uzavření, a náhrady jakýchkoli dalších 
výhod z propagačních akcí, které byly 
takto označeny v okamžiku uzavření 
smlouvy, vypočtené na základě pro rata 
temporis. Poskytovatel nejpozději 
v okamžiku výplaty této kompenzace 
zdarma odstraní jakékoli opatření 
omezující využívání koncového zařízení 
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pro jiné sítě.
3. Jestliže smlouvy nebo vnitrostátní právo 
upravují automatické prodlužování 
platnosti smluv, poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
o tom včas informuje koncového uživatele 
tak, aby měl k dispozici alespoň jeden 
měsíc k vyjádření nesouhlasu 
s automatickým prodloužením platnosti 
smlouvy. Jestliže koncový uživatel 
nevyjádří nesouhlas s tímto prodloužením, 
má se za to, že je smlouva uzavřena na 
dobu neurčitou a koncový uživatel může 
s dodržením měsíční výpovědní lhůty 
kdykoli od této smlouvy odstoupit, aniž by 
mu s tím vznikly jakékoli náklady. 
4. Koncoví uživatelé mají právo odstoupit 
od smlouvy, aniž by jim tím vzniky 
jakékoli náklady, jakmile jim poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
oznámí změny smluvních podmínek, které 
navrhuje, pokud se nejedná o takové 
změny, jež jsou výlučně ve prospěch 
koncového uživatele. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí 
poskytovatelé koncové uživatele 
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich 
právu odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové 
podmínky nepřijmou. Ustanovení 
odstavce 2 se použije obdobně.
5. Pokud jde o rychlost nebo jiné 
parametry kvality služby, jakýkoli 
významný rozdíl, jenž nemá dočasný 
charakter, mezi skutečným výkonem a 
výkonem, který poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
uvedl v souladu s článkem 26, se považuje 
za nesplnění požadavků na výkonnost pro 
účely stanovení náhrad, na něž má 
v souladu s vnitrostátním právem koncový 
uživatel nárok. 
6. Uzavření účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových služeb poskytovaných 
stejným poskytovatelem elektronických 
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komunikací pro veřejnost neznamená, že 
doba platnosti smlouvy běží od počátku, 
jestliže cena za doplňkovou službu 
(doplňkové služby) významně nepřesahuje 
cenu původních služeb nebo jestliže 
nejsou doplňkové služby nabízeny za 
speciální propagační cenu, která souvisí 
s prodloužením platnosti stávající 
smlouvy. 
7. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost uplatní 
podmínky a postupy pro odstoupení od 
smlouvy, které nebrání změně 
poskytovatele služby ani od této změny 
neodrazují.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Pro 
podrobnosti viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 vypouští se
Nabídka balíčku služeb

Jestliže balíček služeb nabízený 
spotřebitelům obsahuje alespoň připojení 
k síti elektronických komunikací nebo 
jednu službu elektronických komunikací, 
na všechny prvky tohoto balíčku se použijí 
články 28 a 30 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypustit celý tento článek. Ačkoli je žádoucí zajistit přiměřenou ochranu 
spotřebitelů ve vztahu ke všem prvkům v balíčku, zpravodaj je přesvědčen, že toto není 
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nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, protože oblast působnosti rámce telekomunikací je 
nadále omezena na služby a sítě elektronických komunikací. Selektivní rozšíření působnosti 
(jak navrhuje článek 29) vytváří právně nejasnou situaci, jejíž řešení by vyžadovalo dlouhou 
řadu navazujících pozměňovacích návrhů ve všech ostatních částech rámce (které nejsou 
navrhovány).

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 vypouští se
Změna poskytovatele a přenositelnost 

čísel
1. Všichni koncoví uživatelé s čísly 
přidělenými podle národního číslovacího 
plánu, kteří o to požádají, mají právo 
ponechat si své číslo (svá čísla) nezávisle 
na poskytovateli elektronických 
komunikací pro veřejnost, který poskytuje 
své služby podle části C přílohy I směrnice 
2002/22/ES za předpokladu, že se jedná o 
poskytovatele elektronických komunikací 
v členském státě, jehož se národní 
číslovací plán týká, nebo se jedná o 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací, který příslušnému 
regulačnímu orgánu domovského 
členského státu oznámil skutečnost, že 
poskytuje nebo hodlá poskytovat dané 
služby v členském státě, jehož se národní 
číslovací plán týká. 
2. Stanovení cen mezi poskytovateli 
elektronických komunikací pro veřejnost, 
které se týká přenositelnosti čísel, je 
nákladově orientované a případné přímé 
poplatky stanovené koncovým uživatelům 
nesmí sloužit k odrazení koncových 
uživatelů od změny poskytovatele.
3. Přenesení čísel a jejich aktivace se 
provedou v nejkratší možné lhůtě. Jestliže 
si koncoví uživatelé sjednali přenesení 
čísla k novému poskytovateli, toto číslo se 
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aktivuje do jednoho pracovního dne od 
uzavření této dohody. Případné přerušení 
poskytování služby během přenosu čísla 
nepřesáhne jeden pracovní den. 
4. Přijímající poskytovatel elektronických 
komunikací pro veřejnost vede proces 
změny poskytovatele a přenosu. Koncoví 
uživatelé obdrží příslušné informace o 
změně poskytovatele před zahájením 
tohoto procesu změny a v jeho průběhu a 
také bezprostředně po jeho ukončení. 
Změna poskytovatele nesmí nastat proti 
vůli koncových uživatelů. 
5. Platnost smluv koncových uživatelů 
s předávajícími poskytovateli 
elektronických komunikací pro veřejnost 
se ukončí automaticky po dokončení 
změny poskytovatele. Předávající 
poskytovatelé elektronických komunikací 
pro veřejnost vyplatí spotřebitelům 
využívajícím předplacené služby zbývající 
část kreditu. 
6. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost, kteří změnu 
poskytovatele zdržují nebo zneužívají, a to 
i tím, že nezpřístupní všechny informace 
nezbytné pro včasný přenos čísel, mají 
povinnost vyplatit koncovým uživatelům, 
kteří byli takovému zdržení nebo zneužití 
vystaveni, náležitou kompenzaci.
7. Jestliže předávající poskytovatel 
poskytuje koncovému uživateli, který 
provádí změnu k novému poskytovateli 
služeb připojení k internetu, e-mailovou 
adresu, přeposílá na žádost koncového 
uživatele a na e-mailovou adresu, kterou 
koncovým uživatel uvedl, zdarma 
veškerou e-mailovou komunikaci 
adresovanou na původní e-mailovou 
adresu koncového uživatele, a to po dobu 
12 měsíců. Tato služba přeposílání e-
mailů zahrnuje i automatickou odpověď 
všem odesílatelům e-mailů s upozorněním 
na novou e-mailovou adresu koncového 
uživatele. Koncový uživatel má možnost 
požádat o to, aby automatická odpověď 
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jeho novou e-mailovou adresu neuváděla. 
Po ukončení původní dvanáctiměsíční 
lhůty umožní předávající poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
koncovému uživateli v případě potřeby za 
poplatek prodloužit lhůtu pro přeposílání 
e-mailů. Předávající poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
nepřidělí původní e-mailovou adresu 
koncového uživatele jinému koncovému 
uživateli po dobu dvou let od odstoupení 
od smlouvy a v každém případě po dobu, o 
níž byla prodloužena lhůta pro přeposílání 
e-mailů. 
8. Příslušné vnitrostátní orgány mohou 
zavést všeobecný proces změny 
poskytovatele a přenosu, včetně stanovení 
vhodných sankcí pro poskytovatele a 
kompenzací pro koncové uživatele. 
Zohlední při tom nezbytnou ochranu 
koncového uživatele v rámci procesu 
změny poskytovatele a potřebu zajistit 
efektivitu tohoto procesu.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vypuštění tohoto článku v rámci svého celkového přístupu spočívajícího 
ve změně směrnice 2002/22/ES místo ustanovení uvedených v návrhu nařízení. Podrobnosti 
viz pozměňovací návrhy k článku 36.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Název článku 20 se nahrazuje tímto:
Smlouvy „Požadavky na informace u smluv“

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. -1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1b) V článku 20 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„-1a. Členské státy zajistí, aby informace 
uvedené v odstavci 1 byly poskytovány ve 
srozumitelné, úplné a snadno přístupné 
podobě a aniž by byly dotčeny požadavky 
směrnice o právech spotřebitelů* týkající 
se smluv uzavřených mimo obchodní 
prostory / na dálku. Spotřebitel a jiný 
koncový uživatel, který o to požádá, obdrží 
smlouvu minimálně v elektronické podobě 
a písemně. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech 
ponechat v platnosti nebo zavést jazykové 
požadavky na smluvní informace s cílem 
zajistit, aby tyto informace byly pro 
spotřebitele nebo jiné koncové uživatele, 
kteří o to požádají, snadno srozumitelné.
___________________
* Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 
právech spotřebitelů, kterou se mění 
směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 
85/577/EHS a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 
304, 22.11.2011, s. 64).“

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
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Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1c) V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří si objednají služby poskytující 
připojení k veřejné komunikační síti nebo 
veřejně dostupným službám elektronických 
komunikací, a jiní koncoví uživatelé, kteří 
o to požádají, měli právo uzavřít smlouvu 
s jedním nebo s více podniky, které takové 
služby nebo připojení poskytují. Ve 
smlouvě jsou srozumitelným, úplným a 
snadno přístupným způsobem uvedeny 
alespoň:

„1. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 
kteří si objednají služby poskytující 
připojení k veřejné komunikační síti nebo 
veřejně dostupným službám elektronických 
komunikací, a jiní koncoví uživatelé, kteří 
o to požádají, právo uzavřít smlouvu 
s jedním nebo s více podniky, které takové 
služby nebo připojení poskytují. Ve 
smlouvě jsou uvedeny alespoň následující 
informace.

a) označení a adresa podniku; a) totožnost, adresa a kontaktní údaje 
podniku a adresa a kontaktní údaje pro 
předkládání stížností, pokud jsou odlišné;

b) poskytované služby, zahrnující 
především:

b) hlavní charakteristiky poskytovaných 
služeb zahrnující především:

— konkrétní tarifní plán nebo tarifní 
plány, kterých se smlouva týká, a pro 
každý takový tarifní plán druh nabízených 
služeb včetně objemů komunikace; 

— informace o tom, zda je poskytován 
přístup k tísňovým voláním a informace o 
tom, kde se volající nachází, nebo o 
omezeních při poskytování služeb 
tísňového volání podle článku 26,

— informace o tom, zda a v kterém 
členském státě je poskytován přístup 
k tísňovým voláním a informace o tom, 
kde se volající nachází, nebo o omezeních 
při poskytování služeb tísňového volání 
podle článku 26,

— informace o veškerých dalších 
podmínkách omezujících přístup ke 
službám a aplikacím nebo možnosti jejich 
využívání, pokud jsou takové podmínky 
povoleny vnitrostátními právními předpisy 
v souladu s právními předpisy 
Společenství;
— minimální nabízené úrovně kvality 
služeb, totiž lhůtu pro počáteční připojení 
a případně další parametry kvality služby 
dle vymezení vnitrostátními regulačními 

— minimální nabízené úrovně kvality 
služeb, totiž lhůtu pro počáteční připojení 
a případně další parametry kvality služby 
dle vymezení vnitrostátními regulačními 
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orgány; orgány;

— informace o všech postupech 
zavedených poskytovatelem s cílem měřit 
a kontrolovat provoz, aby se zabránilo 
naplnění kapacity připojení či jejího 
překročení, a o tom, jaký vliv by tyto 
postupy mohly mít na kvalitu služby,
— druhy nabízených služeb údržby 
a poskytovaných služeb zákaznické 
podpory, jakož i způsoby, jakými lze tyto 
služby kontaktovat;

— druhy poskytovaných poprodejních
služeb údržby a služeb zákaznické 
podpory, jejich podmínky a poplatky za 
tyto služby, jakož i způsoby, jakými lze 
tyto služby kontaktovat,

— poskytovatelem uložená omezení 
týkající se užívání dodaných koncových 
zařízení;

— poskytovatelem uložená omezení 
týkající se užívání dodaných koncových 
zařízení, včetně informací ohledně 
odblokování koncových zařízení a 
jakýchkoli poplatků souvisejících 
s vypovězením smlouvy před uplynutím 
minimální doby její platnosti;

c) pokud existuje povinnost v souladu 
s článkem 25, možnost účastníka 
rozhodnout se, zda mají, či nemají být 
v účastnickém seznamu uvedeny jeho 
osobní údaje, spolu s údaji, o které se 
jedná;

c) pokud existuje povinnost v souladu 
s článkem 25, možnost účastníka 
rozhodnout se, zda mají, či nemají být 
v účastnickém seznamu uvedeny jeho 
osobní údaje, spolu s údaji, o které se 
jedná;

d) podrobné údaje o cenách a sazbách, 
včetně prostředků, jakými lze získat 
aktuální informace o všech uplatňovaných 
sazbách a poplatcích za provoz a údržbu, 
nabízené způsoby platby a případné 
rozdíly v ceně u různých způsobů platby;

d) podrobné údaje o cenách a sazbách, 
včetně daní a případných dalších 
poplatků, prostředků, jakými lze získat 
aktuální informace o všech uplatňovaných 
sazbách a poplatcích za provoz a údržbu; 

da) nabízené způsoby plateb, jakékoli 
rozdíly v cenách související s konkrétním 
způsobem platby a dostupné prostředky 
zajišťující transparentnost vyúčtování a 
monitorující úroveň spotřeby;

e) doba, na kterou se smlouva sjednává, a 
podmínky pro obnovení a ukončení služeb 
a smlouvy, včetně:

e) doba, na kterou se smlouva sjednává, a 
podmínky pro obnovení a ukončení služeb 
a smlouvy, včetně:

— jakýchkoli podmínek týkajících se 
minimálního používání nebo doby 
platnosti, které musí být splněny, aby bylo 
možné využívat výhod z propagačních 
akcí;

— jakýchkoli podmínek týkajících se 
minimálního používání nebo doby 
platnosti, které musí být splněny, aby bylo 
možné využívat výhod z propagačních 
akcí;
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— poplatků spojených s přenositelností 
čísel a dalších identifikátorů,

— poplatků spojených se změnou 
poskytovatele a přenositelností čísel a 
dalších identifikátorů, včetně nároků na 
kompenzaci v případě zdržování nebo 
zneužívání změny poskytovatele;

— poplatků při ukončení smlouvy, včetně 
úhrady nákladů v souvislosti s koncovým 
zařízením;

— poplatků při předčasném ukončení 
smlouvy, včetně úhrady nákladů 
v souvislosti s koncovým zařízením (na 
základě běžných způsobů odepisování) a 
dalších výhod z propagačních akcí 
(vypočtených na základě pro rata 
temporis),

f) jakákoli ujednání o odškodnění 
a náhradě, která budou použita v případě 
nedodržení úrovně kvality služeb 
stanovené ve smlouvě;

f) jakákoli ujednání o odškodnění a 
náhradě, včetně výslovného odkazu na 
práva spotřebitele , která budou použita 
v případě nedodržení úrovně kvality služeb 
stanovené ve smlouvě;

g) způsob zahájení řízení o urovnání sporů 
v souladu s článkem 34;

g) způsob zahájení řízení o urovnání sporů, 
včetně přeshraničních sporů, v souladu 
s článkem 34;

ga) podrobnosti o tom, jako mohou 
zdravotně postižení koncoví uživatelé 
získat informace o produktech a službách, 
jež pro ně byly navrženy;

h) druhy opatření, jež může podnik 
přijmout v reakci na případy narušení 
bezpečnosti nebo integrity nebo při zjištění 
hrozby nebo zranitelnosti.

h) druhy opatření, jež může podnik 
přijmout v reakci na případy narušení 
bezpečnosti nebo integrity nebo při zjištění 
hrozby nebo zranitelnosti.

Členské státy mohou rovněž požadovat, 
aby ve smlouvě byly uvedeny veškeré 
informace poskytované za tímto účelem 
příslušnými veřejnými orgány týkající se 
užívání sítí a služeb elektronických 
komunikací k účasti na protiprávní činnosti 
a k šíření škodlivého obsahu a informace o 
způsobech ochrany před ohrožením osobní 
bezpečnosti, soukromí a osobních údajů ve 
smyslu čl. 21 odst. 4, které lze v případě 
poskytované služby použít.

Členské státy mohou rovněž požadovat, 
aby ve smlouvě byly uvedeny veškeré 
informace poskytované za tímto účelem 
příslušnými veřejnými orgány týkající se 
užívání sítí a služeb elektronických 
komunikací k účasti na protiprávní činnosti 
a k šíření škodlivého obsahu a informace 
o způsobech ochrany před ohrožením 
osobní bezpečnosti, soukromí a osobních 
údajů ve smyslu čl. 21 odst. 4, které lze 
v případě poskytované služby použít.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22
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Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 d (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1d) V článku 20 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„1 a. Pokud smlouva zahrnuje 
poskytování služeb připojení k internetu a 
datových služeb, obsahuje tato smlouva 
kromě informací uvedených v odstavci 1 
rovněž následující informace:
a) podrobnosti o plánech jednotkových 
cen, cenové plány pro hromadná data a 
případné prahové hodnoty. Pro objemy 
dat přesahující prahové hodnoty 
jednotkové nebo hromadné ceny 
stanovené ad hoc nebo trvale a veškerá 
případná omezení rychlosti přenosu dat;
b) způsob, jakým mohou koncoví uživatelé 
monitorovat aktuální úroveň své spotřeby 
a stanovit případné dobrovolné limity;
c) u pevných datových připojení 
odhadované dostupné rychlosti pro 
stahování nebo odesílání dat v místě 
koncového uživatele;
d) u dat v mobilních sítích průměrné 
odhadované rychlosti pro stahování nebo 
odesílání dat, které mohou být 
zaznamenány při obvyklém pokrytí 
bezdrátové sítě, a rozsahy rychlosti, které 
mohou být zaznamenány;
e) ostatní parametry kvality služeb 
definované v čl. 24 odst. 2 nařízení 
(XXX)*; 
f) informace o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
kontrolování provozu, včetně uvedení 
příslušných metod kontroly komunikace 
používaných pro účely vhodných opatření 
týkajících se řízení provozu, a informace o 
tom, jak tyto postupy mohou ovlivnit 
kvalitu služby, soukromí koncových 
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uživatelů a ochranu osobních údajů; a
g) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, 
jaký mohou mít případná omezení objemu 
dat, skutečně dostupné rozsahy rychlosti a 
jiné parametry kvality služby a současné 
využívání specializovaných služeb 
praktický dopad na využívání obsahu, 
aplikací a služeb.
_________________
* Nařízení Evropského parlamentu a 
Komise (EU) č. XXX/20XX ze dne ...... 
kterým se stanoví opatření týkající se 
jednotného evropského trhu 
elektronických komunikací a vytvoření 
propojeného kontinentu a kterým se mění 
směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 
2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 
a (EU) č. 531/2012 (Úř. věst. L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).“

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

1e) Čl. 20 odst. 2 se zrušuje.
2. Členské státy zajistí, aby v případě, že 
podniky zajišťující sítě nebo poskytující 
služby elektronických komunikací 
navrhnou změny smluvních podmínek, 
měli účastníci po oznámení takových 
změn právo odstoupit od smlouvy bez 
jakéhokoliv postihu. Nejpozději jeden 
měsíc před takovou změnou musí být 
účastníci odpovídajícím způsobem 
vyrozuměni a současně musí být 
informováni o svém právu odstoupit od 
smlouvy bez jakéhokoliv postihu, jestliže 
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nové podmínky nepřijmou. Členské státy 
zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány 
mohly určit formát těchto oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje nový článek 20a o době platnosti a ukončení smlouvy. Toto ustanovení je 
v něm obsaženo.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 f (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1f) V článku 20 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„2a. Členské státy mohou ponechat 
v platnosti nebo zavést dodatečné 
požadavky na informace týkající se smluv, 
na které se vztahuje tento článek.“

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 g (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1g) V článku 20 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„2b. Sdružení BEREC vydá pokyny 
k vypracování standardních vzorů smluv 
obsahujících informace požadované 
v odstavcích 1 a 1a tohoto článku. Pro 
všechny smluvní informace, jež vyžaduje 
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odstavec 1a tohoto článku, se použijí 
veškeré normy BEREC pro metody 
měření a formáty zveřejňování 
odhadovaných rychlostí stahování nebo 
odesílání dat, které stanoví čl. 21 
odst. 3a.“

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 h (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Článek 20 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1h) Vkládá se nový článek 20a, který zní::
„Článek 20a

Doba platnosti a ukončení smlouvy
1. Členské státy zajistí, aby maximální 
doba platnosti smluv uzavíraných mezi 
spotřebiteli a poskytovateli elektronických 
komunikací pro veřejnost činila 24 
měsíců. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
spotřebitelům možnost smluv na 12 
měsíců.
2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo 
obchodní prostory do 14 dnů od jejího 
uzavření v souladu se směrnicí 
2011/83/EU.
3. Jestliže smlouva nebo vnitrostátní 
právo upravuje automatické prodlužování 
platnosti smluv, poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
o tom včas informuje spotřebitele a 
případné jiné koncové uživatele, kteří o to 
požádají, a to tak, aby měl spotřebitel a 
případní jiní koncoví uživatelé, kteří o to 
požádají, k dispozici alespoň jeden měsíc 
k vyjádření nesouhlasu s automatickým 
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prodloužením platnosti smlouvy. Jestliže 
spotřebitel a případný jiný koncový 
uživatel, který o to požádá, nevyjádří 
nesouhlas s tímto automatickým 
prodloužením, má se za to, že je smlouva 
uzavřena na dobu neurčitou a spotřebitel 
a případný jiný koncový uživatel , který o 
to požádá, mohou s dodržením měsíční 
výpovědní lhůty kdykoli od této smlouvy 
odstoupit, aniž by jim s tím vznikly 
jakékoli náklady. 
4. Členské státy zajistí, aby spotřebitelé a 
jiní koncoví uživatelé, kteří o to požádají, 
měli právo odstoupit od smlouvy, aniž by 
jim tím vznikly jakékoli náklady, jakmile 
jim poskytovatel elektronických 
komunikací pro veřejnost oznámí změny 
smluvních podmínek, které navrhuje. 
Nejpozději jeden měsíc před takovou 
změnou musí poskytovatelé spotřebitele 
odpovídajícím způsobem vyrozumět a 
současně je musí informovat o jejich 
právu odstoupit od smlouvy bez vzniku 
jakýchkoli nákladů, jestliže nové 
podmínky nepřijmou. Ustanovení 
odstavce 2 se použije obdobně.
5. Pokud jde o rychlost nebo jiné 
parametry kvality služby, jakýkoli 
významný rozdíl mezi skutečným výkonem 
a výkonem, který poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
uvedl v souladu s článkem 20, se považuje 
za nesplnění požadavků na výkonnost pro 
účely stanovení náhrad, na něž má 
v souladu s vnitrostátním právem 
spotřebitel nebo jakýkoli jiný koncový 
uživatel, který o to požádá, nárok. 
6. Členské státy zajistí, aby uzavření 
účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových služeb poskytovaných 
stejným poskytovatelem elektronických 
komunikací pro veřejnost neznamenalo, 
že doba platnosti smlouvy běží od počátku, 
jestliže cena za doplňkovou službu 
(doplňkové služby) významně nepřesahuje 
cenu původních služeb nebo jestliže 
nejsou doplňkové služby nabízeny za 
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speciální propagační cenu, která souvisí 
s prodloužením platnosti stávající 
smlouvy.
7. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
elektronických komunikací pro veřejnost 
uplatňovali podmínky a postupy pro 
odstoupení od smlouvy, které nebrání 
změně poskytovatele služby ani od této 
změny neodrazují.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 i (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

1i) V článku 21 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly podnikům 
zajišťujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo poskytujícím veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací stanovit povinnost zveřejňovat 
transparentní, srovnatelné, odpovídající a 
aktuální informace o uplatňovaných cenách 
a sazbách a veškerých poplatcích 
účtovaných při ukončení smlouvy a 
informace o standardních podmínkách, 
které se týkají přístupu k jejich službám 
poskytovaným koncovým uživatelům a 
spotřebitelům a jejich využívání v souladu 
s přílohou II. Tyto informace jsou 
zveřejňovány ve srozumitelné, úplné a 
snadno přístupné podobě. Vnitrostátní 
regulační orgány mohou stanovit další 
požadavky týkající se způsobu, jakým se 
tyto informace mají zveřejňovat.

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly podnikům 
zajišťujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo poskytujícím veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací stanovit povinnost zveřejňovat 
transparentní, srovnatelné, odpovídající a 
aktuální informace o uplatňovaných cenách 
a sazbách a veškerých poplatcích 
účtovaných při ukončení smlouvy a 
informace o standardních podmínkách, 
které se týkají přístupu k jejich službám 
poskytovaným koncovým uživatelům a 
jejich využívání v souladu s přílohou II. 
Tyto informace jsou zveřejňovány ve 
srozumitelné, úplné a snadno přístupné 
podobě a pravidelně se aktualizují. 
Výslovně se uvedou všechny rozdíly 
v podmínkách, které se uplatňují na 
spotřebitele a na jiné koncové uživatele. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
stanovit další požadavky týkající se 
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způsobu, jakým se tyto informace mají 
zveřejňovat, včetně zavedení jazykových 
požadavků s cílem zajistit, aby tyto 
informace byly pro koncového uživatele 
snadno srozumitelné. Členské státy zajistí, 
aby byli poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost povinni na 
požádání poskytnout informace před 
jejich zveřejněním příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 j (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 2

Původní znění Pozměňovací návrh

1j) V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

2. Vnitrostátní regulační orgány podporují
poskytování srovnatelných informací 
s cílem umožnit koncovým uživatelům 
a spotřebitelům nezávisle posoudit
náklady na alternativní způsoby využívání, 
například prostřednictvím interaktivních 
průvodců nebo podobných technik. 
V případě, že tyto techniky nejsou na trhu 
dostupné bezplatně nebo za přiměřenou 
cenu, členské státy zajistí, aby tyto 
průvodce či techniky mohly poskytnout 
vnitrostátní regulační orgány, a to buď 
samy, nebo prostřednictvím zakázky 
zadané třetí osobě. Třetí osoby mají právo 
bezplatně využívat informace zveřejněné 
podniky zajišťujícími sítě elektronických 
komunikací nebo poskytujícími veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací za účelem prodeje nebo 
zpřístupnění těchto interaktivních průvodců 
či podobných technik.

„2. Vnitrostátní regulační orgány zajistí, 
aby koncoví uživatelé měli přístup 
k nástrojům nezávislého hodnocení, které 
jim umožňují porovnat výkonnost 
přístupu k síti elektronických komunikací 
a služeb a náklady na alternativní způsoby 
využívání. V případě, že tyto techniky 
nejsou na trhu dostupné bezplatně nebo za 
přiměřenou cenu, členské státy zajistí, aby 
tyto průvodce či techniky mohly 
poskytnout vnitrostátní regulační orgány, a 
to buď samy, nebo prostřednictvím 
zakázky zadané třetí osobě. Třetí osoby 
mají právo bezplatně využívat informace 
zveřejněné podniky zajišťujícími sítě 
elektronických komunikací nebo 
poskytujícími veřejně dostupné služby 
elektronických komunikací za účelem 
prodeje nebo zpřístupnění těchto 
interaktivních průvodců či podobných 
technik.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 k (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1k) V článku 21 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„2a. Sdružení BEREC zřídí dobrovolný 
systém certifikace interaktivních stránek, 
pokynů a podobných nástrojů na základě 
objektivních, transparentních a 
přiměřených požadavků, zejména včetně 
nezávislosti na jakémkoli poskytovateli 
elektronických komunikací pro 
veřejnost.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 l (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 3

Původní znění Pozměňovací návrh

1l) V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:

3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly podnikům 
poskytujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací uložit mimo 
jiné povinnost:

„3. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány mohly podnikům 
poskytujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací uložit mimo 
jiné povinnost:

a) poskytovat účastníkům informace o 
sazbách platných pro všechna čísla 

a) poskytovat účastníkům informace o 
sazbách platných pro všechna čísla 
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a služby, na něž se vztahují zvláštní cenové 
podmínky; u některých kategorií služeb 
mohou vnitrostátní regulační orgány 
požadovat, aby tyto informace byly 
poskytovány bezprostředně před spojením 
hovoru;

a služby, na něž se vztahují zvláštní cenové 
podmínky; u některých kategorií služeb 
mohou vnitrostátní regulační orgány 
požadovat, aby tyto informace byly 
poskytovány bezprostředně před spojením 
hovoru;

b) informovat účastníky o jakékoli změně 
přístupu k službám tísňového volání nebo 
informacím o tom, kde se volající nachází, 
v rámci služby, kterou využívají;

b) poskytovat koncovým uživatelům 
přístup k tísňovým službám a informacím 
o místě volajícího pro všechny relevantní 
nabízené služby, o jakýchkoli omezeních 
v poskytování tísňových služeb podle 
článku 26 a jakýchkoli změnách v tomto 
poskytování;

c) informovat účastníky o jakékoli změně 
podmínek omezujících přístup ke službám 
a aplikacím nebo možnosti jejich 
využívání, pokud jsou takové podmínky 
povoleny vnitrostátními právními předpisy 
v souladu s právními předpisy 
Společenství;
d) poskytovat informace o všech 
postupech zavedených poskytovatelem 
k měření a řízení provozu, aby se 
zabránilo naplnění kapacity připojení či 
jejího překročení, a o tom, jaký vliv tyto 
postupy mohou mít na kvalitu služby;

da) poskytovat informace o službách 
přístupu k internetu, jsou-li nabízeny, 
které uvádějí:
i) u pevných datových připojení 
odhadované rychlosti pro stahování nebo 
odesílání dat v místě pobytu koncového 
uživatele v členském státě a u dat 
v mobilních sítích průměrné odhadované 
rychlosti pro stahování nebo odesílání dat, 
kterých lze dosáhnout při obvyklém 
pokrytí bezdrátové sítě, a rozsahy 
rychlosti, kterých lze dosáhnout; 
ii) podrobnosti o plánech jednotkových 
cen, cenové plány pro hromadná data a 
případné prahové hodnoty. Pro objemy 
dat přesahující prahové hodnoty: 
jednotkové nebo hromadné ceny 
stanovené ad hoc nebo trvale a veškerá 
případná omezení rychlosti přenosu;
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iii) způsob, jakým mohou koncoví 
uživatelé monitorovat aktuální úroveň své 
spotřeby a stanovit případné dobrovolné 
limity;
iv) jasné a srozumitelné vysvětlení toho, 
jaký mohou mít případná omezení objemu 
dat, skutečně dostupná rychlost a jiné 
parametry kvality a současné využívání 
specializovaných služeb praktický dopad 
na využívání obsahu, aplikací a služeb.
v) informace o všech postupech 
zavedených poskytovatelem k měření a 
kontrolování provozu, včetně uvedení 
příslušných metod kontroly komunikace 
používaných pro účely vhodných opatření 
týkajících se řízení provozu, a informace o 
tom, jak tyto postupy mohou ovlivnit 
kvalitu služby, soukromí koncových 
uživatelů a ochranu osobních údajů;

e) informovat účastníky o jejich právu 
rozhodnout o tom, zda mají být jejich 
osobní údaje uvedeny v účastnickém 
seznamu a o jaké druhy údajů se jedná 
v souladu s článkem 12 směrnice 
2002/58/ES (směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích); a

e) informovat spotřebitele a případně 
konečné uživatele o jejich právu 
rozhodnout o tom, zda mají být jejich 
osobní údaje uvedeny v účastnickém 
seznamu a o jaké druhy údajů se jedná, 
v souladu s článkem 12 směrnice 
2002/58/ES (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích); a

f) pravidelně informovat zdravotně 
postižené účastníky o podrobnostech 
stávajících produktů a služeb jim určeným.

f) pravidelně informovat zdravotně 
postižené spotřebitele a případně koncové 
uživatele o podrobnostech stávajících 
produktů a služeb jim určených a o 
opatřeních přijatých k zajištění rovnosti v 
přístupu;

Před uložením jakékoli povinnosti mohou 
vnitrostátní regulační orgány, pokud je to 
vhodné, podporovat samoregulační nebo 
spoluregulační opatření.

Před uložením jakékoli povinnosti mohou 
vnitrostátní regulační orgány, pokud je to 
vhodné, podporovat samoregulační nebo 
spoluregulační opatření.“

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
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Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 m (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 3 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1m) V článku 21 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„3a. Sdružení BEREC po konzultaci se 
zúčastněnými stranami a v úzké 
spolupráci s Komisí ustanoví do (DATUM 
KONCE LHŮTY POUŽITÍ NAŘÍZENÍ 
XXX*) obecné pokyny pro metody měření 
rychlosti služeb přístupu k internetu, 
měřené parametry kvality služby (mimo 
jiné srovnání skutečných a inzerovaných 
rychlostí; parametry načasování včetně 
latence a nestability; míra přetížení v síti, 
výkonnost služeb připojení k internetu 
v porovnání se specializovanými 
službami; kvalita, jak ji vnímají uživatelé) 
a metody jejich měření v čase, jakož i 
obsah a formu informací, které mají být 
zveřejněny, a způsob, jakým mají být 
informace zveřejněny, a to včetně 
případných mechanismů pro certifikaci 
kvality, s cílem zajistit, aby zdravotně 
postižení koncoví uživatelé měli přístup 
k úplným, srovnatelným, spolehlivým a 
uživatelsky vstřícným informacím. 
Popřípadě mohou být použity parametry, 
definice a metody měření uvedené 
v příloze III.
_________________
* Nařízení Evropského parlamentu a 
Komise (EU) č. XXX/20XX ze dne ...... 
kterým se stanoví opatření týkající se 
jednotného evropského trhu 
elektronických komunikací a vytvoření 
propojeného kontinentu a kterým se mění 
směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 
2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 
a (EU) č. 531/2012 (Úř. věst. L XXX, 
XX.XX.20XX, s. X).“

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 n (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Článek 21 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

1n) Vkládá se nový článek 21a, který zní::
„Článek 21a

Kontrola spotřeby
1. Členské státy zajistí, aby poskytovatelé 
elektronických komunikací spotřebitelům 
a koncovým uživatelům nabízeli funkci 
monitorování a kontroly jejich využívání 
elektronických komunikací. Tyto funkce 
musí zahrnovat: 
a) přístup k včasným informacím o jejich 
spotřebě služeb;
b) možnost stanovit finanční maximální 
hranici jejich využívání, vyžádat si 
oznámení při dosažení dohodnuté části 
maximální hranice, postup pro další 
užívání při překročení maximální hranice 
a použitelné cenové plány; 
c) podrobný rozpis účtů v elektronické 
nebo papírové podobě. 
2. Sdružení BEREC stanoví pokyny 
k provádění odstavce 1 a uvede, zda jsou 
případné poplatky spojené s náklady 
odůvodněné či nikoli.“

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2002/22/ES
Články 20, 21, 22 a 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zrušují se články 20, 21, 22 a 30. (2) Článek 22 se zrušuje.

Or. en

Odůvodnění

V rámci celkového přístupu zpravodaje ke změně směrnice 2002/22/ES, se články 20, 21 a 30 
již nezrušují, ale pozměňují tak, aby zohlednily některá nová zlepšení obsažená v návrhu 
Komise.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 30 – odst. 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2a) V článku 30 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

1. Členské státy zajistí, aby si všichni 
účastníci s čísly z národního číslovacího 
plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu 
s ustanoveními přílohy I části C ponechat 
své číslo (svá čísla) nezávisle na podniku, 
který službu poskytuje.

„1. Členské státy zajistí, aby si všichni 
účastníci s čísly z národního číslovacího 
plánu, kteří o to požádají, mohli v souladu 
s ustanoveními přílohy I části C ponechat 
své číslo (svá čísla) nezávisle na 
poskytovateli elektronických komunikací, 
který službu poskytuje.“

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 30 – odst. 4

Původní znění Pozměňovací návrh

2b) V článku 30 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
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4. Přenesení čísel a jejich následná aktivace 
se provedou v nejkratší možné lhůtě. 
Účastníci, kteří uzavřeli smlouvu 
o přenesení čísla do nového podniku, 
musí mít v každém případě toto číslo 
aktivované do jednoho pracovního dne.

„4. Přenesení čísel a jejich následná 
aktivace se provedou v nejkratší možné 
lhůtě. Jestliže si koncoví uživatelé sjednali 
přenesení čísla k novému poskytovateli, 
toto číslo se aktivuje do jednoho 
pracovního dne od uzavření této dohody. 

Aniž je dotčen první pododstavec, 
příslušné vnitrostátní orgány mohou 
stanovit globální postup pro přenesení 
čísel, a to s přihlédnutím k vnitrostátním 
předpisům týkajícím se smluv, 
k technickému rozvoji a k tomu, že je 
třeba zachovat kontinuitu služby pro 
účastníka. Ztráta poskytování služby 
během postupu přenesení v žádném 
případě nepřesáhne jeden pracovní den. Je-
li to nezbytné, příslušné vnitrostátní 
orgány rovněž zohlední opatření 
zajišťující, aby byli účastníci v průběhu 
celého procesu přepojení chráněni a aby 
nedocházelo k přepojování k jinému 
poskytovateli proti jejich vůli.

Aniž je dotčen první pododstavec, 
příslušné vnitrostátní orgány mohou 
stanovit globální postup pro změnu 
poskytovatele a přenesení čísel v souladu 
s pokyny sdružení BEREC. Zohlední při 
tom nezbytnou ochranu koncového 
uživatele v rámci procesu změny 
poskytovatele a potřebu zajistit efektivitu 
tohoto procesu. Ztráta poskytování služby 
během postupu přenesení v žádném 
případě nepřesáhne jeden pracovní den.
Změna poskytovatele nesmí nastat proti 
vůli koncových uživatelů. 

Členské státy zajistí, aby byly 
poskytovatelům uloženy přiměřené sankce, 
včetně povinnosti odškodnit zákazníky 
v případě, že při přenosu dojde ke zpoždění 
nebo je přenos poskytovateli nebo jejich 
jménem zneužit.

Členské státy zajistí, aby byly 
poskytovatelům uloženy přiměřené sankce, 
včetně povinnosti odškodnit zákazníky 
v případě, že při přenosu dojde ke zpoždění 
nebo je přenos poskytovateli nebo jejich 
jménem zneužit.“

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 30 – odst. 4 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2c) V článku 30 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„4a. Sdružení BEREC ustanoví pokyny 
týkající se příslušných odpovědností 
přijímajícího a předávajícího 
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poskytovatele v procesu změny 
poskytovatele a přenesení čísla, včetně 
veškerých požadavků týkajících se služeb 
přeposílání elektronické pošty a veškerých 
dalších relevantních možností a postupů 
podle tohoto článku.“

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 d (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 30 – odst. 5

Původní znění Pozměňovací návrh

2d) V článku 30 se zrušuje odstavec 5.
5. Členské státy zajistí, aby smlouvy 
uzavřené mezi spotřebiteli a podniky 
poskytujícími služby elektronických 
komunikací nestanovily počáteční 
smluvní období přesahující 24 měsíců. 
Členské státy dále zajistí, aby podniky 
nabízely uživatelům možnost uzavřít 
smlouvu na dobu nejvýše 12 měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje nový článek 20a o době platnosti a ukončení smlouvy. Toto ustanovení je 
v něm obsaženo.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 e (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 30 – odst. 6

Původní znění Pozměňovací návrh

2e) Čl. 30 odst. 6 se zrušuje.
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6. Aniž je dotčena minimální doba 
platnosti smlouvy, zajistí členské státy, aby 
podmínky a postupy pro ukončení 
smlouvy neodrazovaly od změny 
poskytovatelů služeb.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje nový článek 20a o době platnosti a ukončení smlouvy. Toto ustanovení je 
v něm obsaženo.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 f (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2f) V článku 34 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„1a. Mimosoudní postupy zavedené 
v souladu s odstavcem 1 se použijí i 
v případě sporů týkajících se smluv mezi 
spotřebiteli a dalšími koncovými uživateli, 
jsou-li pro ně takové mimosoudní postupy 
dostupné, a poskytovateli elektronických 
komunikací pro veřejnost usazenými 
v jiném členském státě. Pokud jde o spory 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
2013/11/EU*, použijí se ustanovení 
uvedené směrnice. 
________________________
* Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 
o alternativním řešení spotřebitelských 
sporů a o změně nařízení (ES) 
č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (Úř. 
věst. L 165, 18.6.2013, s. 63).“

Or. en
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 g (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Příloha II – bod 1

Původní znění Pozměňovací návrh

2g) Bod 1 přílohy II se nahrazuje tímto:
1. Jméno (jména) a adresa (adresy) 
podniku (podniků)

„1. Jméno (jména), adresa (adresy) a 
kontaktní údaje podniku (podniků), 

Například názvy a adresy sídla podniků 
zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo 
poskytujících veřejně dostupné telefonní 
služby.

Například názvy a adresy sídla podniků 
zajišťujících veřejné komunikační sítě nebo 
poskytujících veřejně dostupné telefonní 
služby.“

Or. en

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 h (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Příloha II – bod 2.2

Původní znění Pozměňovací návrh

2h) Bod 2.2 přílohy II se nahrazuje tímto:
2.2. Zahrnuty jsou rovněž standardní 
sazby s uvedením poskytovaných služeb a 
obsahu každé položky tvořící celkovou 
sazbu (například poplatky za přístup, 
všechny druhy hovorného, poplatky za 
provoz a údržbu) a podrobnosti o 
standardních slevách, které jsou 
uplatňovány, jakož i o zvláštních a
cílených systémech sazeb a o jakýchkoli 
dalších poplatcích a nákladech 
souvisejících s koncovým zařízením.

„2.2. Pro každý tarifní plán informace o 
poskytovaných službách a relevantních 
parametrech kvality služeb, 
použitelném(ých) cenovém(ých) 
plánu(ech) a pro každý takový cenový 
plán informace o druzích nabízených 
služeb včetně objemů komunikace a 
veškerých použitelných poplatcích (o 
přístupu, využívání, údržbě a o jakýchkoli 
dalších poplatcích) a nákladech 
souvisejících s koncovým zařízením.“

Or. en



PE522.939v01-00 50/51 PA\1008919CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 i (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Příloha II – bod 2.2 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

2i) V příloze II se vkládá nový bod, který 
zní:
„2.2. a) Doplňkové informace o službách 
přístupu k internetu, jsou-li nabízeny, 
zejména včetně podrobností o stanovení 
cen za data, rychlostech stahování a 
odesílání dat a případných omezeních 
rychlosti, o možnostech monitorování 
úrovně spotřeby, o jakýchkoli postupech 
řízení provozu a jejich dopadu na kvalitu 
služeb, o soukromí koncových uživatelů a 
o ochraně osobních údajů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 2 j (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Příloha II – bod 2.5

Původní znění Pozměňovací návrh

2j) Bod 2.5 přílohy II se nahrazuje tímto:
2.5. Standardní smluvní podmínky, 
popřípadě včetně minimální doby platnosti 
smlouvy, podmínek ukončení smlouvy 
a postupů a přímých poplatků za 
přenositelnost čísel a jiných identifikátorů.

„2.5. Standardní smluvní podmínky, 
popřípadě včetně minimální doby platnosti 
smlouvy, podmínek předčasného ukončení 
smlouvy a poplatků, které jsou v tomto 
případě účtovány, postupů a přímých 
poplatků za změnu poskytovatele a
přenositelnost čísel a jiných identifikátorů
a nároků na kompenzaci v případě 
zdržování nebo zneužívání změny 
poskytovatele.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Články 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 
30 se však použijí ode dne 1. července 
2016.

Články 23 až 24 a článek 36 se však 
použijí ode dne 1. července 2016.

Or. en


