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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka lituje načasování navrhovaného nařízení o propojeném kontinentu, které je 
předkládáno na konci volebního období Evropského parlamentu. Odvětví telekomunikací a 
služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací mají z dlouhodobého 
hlediska pro konkurenceschopnost Evropské unie rozhodující význam. Harmonogram 
stanovený pro posouzení právního předpisu, který může mít tak zásadní vliv na mobilní 
ekonomiku – a tedy i na naši ekonomiku jako celek – je nereálný.

Evropský parlament by měl mít možnost nechat vypracovat důkladné posouzení dopadů 
navrhovaného nařízení vlastními službami a mít k dispozici dostatečně dlouhou dobu na 
provedení rozsáhlých veřejných konzultací. Navrhovatelka rovněž upozorňuje na kritický 
postoj sdružení BEREC k návrhu Komise EU. 

Konečně chce navrhovatelka také připomenout, že hospodářské subjekty potřebují příznivé 
prostředí a právní jistotu. Z tohoto důvodu je navrhovatelka překvapena novým návrhem 
Evropské komise o mezinárodním roamingu pouhý rok po přijetí nařízení o roamingu III.

Pokud jde o stanovisko Výboru pro právní záležitosti, navrhovatelka se zaměřuje na tři 
oblasti:

Za prvé na jednotné evropské oprávnění. To vytváří další úroveň regulace, aniž by byla 
potřeba tohoto režimu uspokojivě prokázána. Navrhovatelka je přesvědčena, že odstranění 
nepřiměřených překážek pro poskytování přeshraničních služeb lze dosáhnout 
prostřednictvím lepší koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány a v rámci sdružení 
BEREC, například přijetím harmonizovaného vzoru pro oznámení. Proto doporučuje zrušení 
druhé kapitoly navrhovaného nařízení a přijetí změn ve směrnici 2002/20 (o oprávnění).

Za druhé na neutralitu sítí. Navrhovatelka zde doporučuje, aby operátorům bylo umožněno 
nabízet – a koncovým uživatelům využívat – specializované služby, pokud nezhoršují 
celkovou kvalitu služeb přístupu k internetu. S ohledem na různé právní systémy členských 
států by měla být rovněž umožněna přiměřená opatření týkající se řízení provozu za 
předpokladu, že spotřebitelé budou nadále moci využívat výhod otevřeného internetu.

Za třetí pak na práva koncových uživatelů. Navrhovatelka zde doporučuje zrušení článků 25–
30, neboť úplná harmonizace by nebyla ku prospěchu spotřebitelů. Navrhujeme pozměnit 
směrnici 2002/22 (o univerzální službě) a aktualizovat některá z práv v ní stanovených. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně 
příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Bez ohledu na to, jaký způsob 
poskytovatel pro provoz sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací přes hranice zvolí, regulace, 
které evropský poskytovatel 
elektronických komunikací podléhá, by 
měla být z hlediska obchodních 
rozhodnutí, jež jsou základem pro 
organizaci funkcí a činností v jednotlivých 
členských státech, neutrální. Proto, bez 
ohledu na organizační strukturu podniku, 
by měl být domovský členský stát 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací považován za členský stát, v 
němž se přijímají strategická rozhodnutí 
týkající se zajišťování sítí nebo 
poskytování služeb elektronických 
komunikací. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Jednotné evropské oprávnění by mělo 
být založeno na všeobecném oprávnění 
v domovském členském státě. Nemělo by 
být vázáno na podmínky, které již platí na 
základě jiných stávajících vnitrostátních 
právních předpisů, jež se nevztahují 
konkrétně na odvětví elektronických 
komunikací. Kromě toho by se ustanovení 
tohoto nařízení a nařízení (EU) 
č. 531/2012 měla vztahovat i na evropské 
poskytovatele elektronických komunikací.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Většina podmínek platných pro toto 
odvětví, například podmínky přístupu 
k sítím, bezpečnost a integrita sítí nebo 
přístup ke službám tísňového volání, jsou 
pevně svázané s místem, kde se daná síť 
nachází nebo kde je služba poskytována. 
V důsledku toho, nestanoví-li toto 
nařízení jinak, mohou pro evropského 
poskytovatele elektronických 
telekomunikací platit podmínky členských 
států, v nichž působí.

vypouští se

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Pokud členské státy požadují od 
dotčeného odvětví příspěvky na 
financování povinností univerzální služby
a na pokrytí administrativních nákladů 
vnitrostátních regulačních orgánů, měly 
by být postupy a kritéria pro vyměřování 
těchto příspěvků vůči evropským 
poskytovatelům elektronických 
komunikací přiměřené a nediskriminační, 
aby se zahraničním operátorům (zejména 
nově vstupujícím a menší operátorům) 
nebránilo ve vstupu na trh; příspěvky 
jednotlivých subjektů by proto měly 
zohledňovat jejich podíl na trhu z hlediska 
obratu dosaženého v příslušném členském 
státě a měla by pro ně platit minimální 
prahová hodnota.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je třeba zajistit, aby v situacích, v 
nichž panují srovnatelné podmínky, 
nedocházelo k diskriminaci evropských 
poskytovatelů elektronických komunikací 
ze strany různých členských států a aby se 
na jednotném trhu uplatňovala jednotná 
regulační praxe, zejména pokud jde 
o opatření spadající do působnosti článků 
15 nebo 16 směrnice 2002/21/ES nebo 
článků 5 nebo 8 směrnice 2002/19/ES. V 
zájmu integrovanějšího provozu na více 
územích by proto evropští poskytovatelé 
elektronických komunikací měli mít 
v objektivně srovnatelných situacích 
právo na rovné zacházení ve všech 
členských státech. Kromě toho by 
v takových případech měly na úrovni Unie 
existovat zvláštní postupy pro přezkum 
návrhů rozhodnutí o opravných 
prostředcích ve smyslu článku 7a 
směrnice 2002/21/ES, aby se zabránilo 
neodůvodněným rozdílům v povinnostech, 
jež evropským poskytovatelům 
elektronických komunikací 
ukládají jednotlivé členské státy. 

vypouští se

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Pravomoci týkající se dohledu a 
regulace by měly být rozděleny mezi 
domovský a příslušný hostitelský členský 
stát evropského poskytovatele 
elektronických komunikací tak, aby 
případné překážky vstupu na trh byly 
minimální a zároveň bylo zajištěno řádné 

vypouští se
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vymáhání plnění platných podmínek pro 
poskytování elektronických 
komunikačních služeb a sítí těmito 
poskytovateli. Proto, zatímco dohled nad 
plněním podmínek platných na jejich 
území v souladu s právem Unie by měly 
vykonávat všechny vnitrostátní regulační 
orgány, mimo jiné pomocí sankcí 
a předběžných opatření, pouze vnitrostátní 
regulační orgán domovského členského 
státu by měl být oprávněn pozastavit nebo 
odejmout evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací 
právo zajišťovat sítě a poskytovat služby 
elektronických komunikací v celé Unii 
nebo její části. 

Pozměňovací návrh 7

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 
bezdrátové širokopásmové komunikace, 

vypouští se
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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 spektra, svědčí 
o naléhavosti opatření ještě během 
stávajícího programového období politiky 
rádiového spektra23. 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.

___________
23Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 
2012 o vytvoření víceletého programu 
politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 
21.3.2012, s. 7).
24Rozhodnutí 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 8

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 

(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 určené kvality v rámci 
uzavřených komunikačních sítí by za 
použití internetového protokolu s přísnou 
kontrolou přístupu mohl bránit vývoji 
služeb, jejichž náležité fungování je
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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 
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.

závislé na této určené kvalitě. Je proto 
nezbytný harmonizovaný přístup ke 
koncepci a dostupnosti těchto služeb,
včetně poskytnutí záruk toho, že vyšší 
kvalita nebude funkčně identická ani na 
úkor výkonnosti, dostupnosti nebo kvality 
služeb poskytování internetu a nebude 
narušovat hospodářskou soutěž, inovace 
nebo neutralitu sítě.

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 
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 

(45) Internet se za poslední desetiletí 
vyvinul v otevřenou inovační platformu, na 
níž existují jen malé překážky v přístupu 
pro koncové uživatele, poskytovatele 
obsahu a aplikací a poskytovatele 
internetových služeb. V celé EU musí být 
zajištěna zásada rovného zacházení se 
všemi soubory údajů a nediskriminace při 
jejich odesílání bez ohledu na obsah, 
služby, aplikaci, původ nebo cílovou 
adresu, aby se trvale zabezpečilo, že každý 
uživatel internetových služeb bude mít v 
zásadě přístup ke každému obsahu, službě 
nebo aplikaci na internetu, nebo je může 
sám nabízet. Provozovatelé přístupové sítě 
mají obecně povinnost předávat soubory 
údajů a zároveň poskytovat uživatelům 
přenosové služby odpovídající kvality bez 
ohledu na původ, příjemce nebo povahu 
obsahu, služeb a aplikací, jež mají být 
předány. Tato úroveň kvality je nepřetržitě 
přizpůsobována technologickému 
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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.

pokroku. Otevřený a nediskriminační 
charakter internetu je podstatným 
motorem inovace a hospodářské 
účinnosti. Tyto zásadní znaky slouží 
k zajištění svobody a rozmanitosti názorů, 
médií 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 
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. Otevřený 
internet fungující výhradně podle zásady 
maximálního úsilí by neměl být 
narušován ani omezován vývojem jiných 
produktů a služeb.

Pozměňovací návrh 10

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 
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telekomunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích).

Pozměňovací návrh 11

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. 
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.

(50) Kromě toho existuje poptávka na 
straně poskytovatelů obsahu, aplikací a 
služeb po poskytování přenosových služeb 
s parametry kvality. Při poskytování 
specializovaných služeb v uzavřených 
sítích je nezbytné, aby poskytovatelé 
obsahu, aplikací a služeb měli možnost tyto
výjimečné úrovně kvality služeb s 
poskytovateli služeb elektronických 
komunikací pro veřejnost vyjednat pro 
určitou omezenou skupinu uživatelů. 
Očekává se, že tato skutečnost bude hrát 
důležitou úlohu při rozvoji nových služeb, 
jako je komunikace mezi zařízeními
(M2M). Specializované služby nesmí 
narušovat kvalitu služeb otevřeného
přístupu k internetu ani být nabízeny nebo 
používány jako náhrada za připojení 
k internetu. Jsou přípustné pouze tehdy, 
pokud existuje zřejmá technická a věcná 
potřeba přesahující ekonomické zájmy 
spočívající ve schopnosti dodat kritické 
aplikace určité kvality v reálném čase. 
Jestliže provozovatelé přístupové sítě 
nabízejí nebo uvádějí na trh 
specializované služby, jsou povinni 
zároveň nabízet službu otevřeného 
přístupu k internetu ve smyslu bodu 
odůvodnění 45. Všechny služby 
otevřeného internetu podléhají zásadě 
maximálního úsilí.
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Pozměňovací návrh 12

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. 
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.

(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 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 
(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.
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Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) poskytovatelé služeb a sítí 
elektronických komunikací jsou schopni 
investovat do nových a vylepšených 
vysokokapacitních infrastruktur a 
inovovat je a posilovat tak globální 
konkurenceschopnost Unie.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podpořit udržitelnost hospodářské 
soutěže v rámci jednotného trhu 
a konkurenceschopnost Unie v 
celosvětovém měřítku a, jakmile 
bude těchto cílů dosaženo, odpovídajícím 
způsobem snížit regulaci určitých tržních 
odvětví; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) upřednostňovat investice a inovace 
do nové a lepší vysokokapacitní 
infrastruktury, která pokryje celou Unii 
a uspokojí měnící se poptávku ze strany 
koncových uživatelů; 

vypouští se
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jednotné evropské oprávnění pro 
poskytovatele služeb elektronických 
komunikací; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) další sbližování podmínek regulace, 
pokud jde o nutnost a přiměřenost 
nápravných opatření ukládaných 
vnitrostátními regulačními orgány 
evropským poskytovatelům elektronických 
komunikací;

vypouští se

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) harmonizaci pravidel týkajících se práv
koncových uživatelů a podporu účinné 
hospodářské soutěže na maloobchodních 
trzích a tím vytvoření evropského 
spotřebitelského prostoru elektronických 
komunikací;

e) dodatečná práva koncových uživatelů
doplňující práva stanovená ve směrnici 
2002/22/ES a podporu účinné hospodářské 
soutěže na maloobchodních trzích a tím 
vytvoření evropského spotřebitelského 
prostoru elektronických komunikací;
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) „jednotným evropským oprávněním“ se 
rozumí právní rámec platný pro 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací v celé Unii na základě 
všeobecného oprávnění uděleného 
v domovském členském státě a v souladu 
s tímto nařízením; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) „domovským členským státem“ se 
rozumí členský stát, v němž má evropský 
poskytovatel elektronických komunikací 
hlavní provozovnu; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „hlavní provozovnou“ se rozumí místo 
usazení v členském státě, v němž jsou 
přijímána hlavní rozhodnutí, pokud jde 
o poskytování sítí nebo služeb 
elektronických komunikací v Unii a s tím 
související investice;

vypouští se
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „hostitelským členským státem“ se 
rozumí členský stát jiný než domovský 
členský stát, v němž evropský poskytovatel 
elektronických komunikací zajišťuje sítě 
nebo poskytuje služby elektronických 
komunikací; 

vypouští se

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 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 24

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14) „službou připojení k internetu“ se 
rozumí veřejně dostupná služba 

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

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, 
pokud jde o kvalitu služby připojení 
k internetu, jež musí být průběžně 
přizpůsobovány technologickému 
pokroku; služba 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 – 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 
nebo jiné služby, které jsou poskytovány 
pomocí internetového protokolu a 
provozovány v uzavřené síti 
elektronických komunikací 
zajištěné kontrolou přístupu a které
umožňují přístup ke konkrétnímu obsahu, 
aplikacím nebo službám, případně jejich 
kombinaci na základě rozsáhlého 
využívání funkce řízení provozu s cílem 
zajistit odpovídající vlastnosti služby 
a nejsou nabízeny ani běžně používány
jako náhrada za službu připojení 
k internetu;

Odůvodnění

Definice vychází z pokynů sdružení BEREC ke kvalitě služeb v rámci neutrality sítě.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 – Svoboda poskytování 
elektronických komunikací v celé Unii

vypouští se

1. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má právo zajišťovat sítě 
a poskytovat služby elektronických 
komunikací v celé Unii a vykonávat práva 
spojená se zajišťováním sítí 
a poskytováním služeb ve všech členských 
státech, v nichž vykonává svou činnost na 
základě jednotného evropského 
oprávnění, jež podléhá pouze oznamovací 
povinnosti podle článku 4.

2. Není-li v tomto nařízení stanoveno 
jinak, a aniž je dotčeno nařízení (EU) 
č. 531/2012, podléhá činnost evropského 
poskytovatele elektronických komunikací 
pravidlům a podmínkám uplatňovaným 
v jednotlivých dotčených členských 
státech v souladu s právními předpisy 
Unie. 

3. Odchylně od článku 12 směrnice 
2002/20/ES mohou být evropskému 
poskytovateli elektronických komunikací 
uloženy správní poplatky uplatňované 
v hostitelském členském státě, pouze 
pokud je jeho roční obrat služeb 
elektronických komunikací v tomto 
členském státě vyšší než 0,5 % celkového 
obratu vnitrostátních elektronických 
komunikací. Při vyměřování těchto 
poplatků se bere v úvahu pouze obrat 
služeb elektronických komunikací 
v daném členském státě.

4. Odchylně od čl. 13 odst. 1 písm. b) 
směrnice 2002/22/ES může 
být evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací uložena 
povinnost podílet se na nesení čistých 
nákladů spojených s povinností 
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poskytovat univerzální službu 
v hostitelském členském státě, pouze 
pokud je jeho roční obrat služeb 
elektronických komunikací v tomto 
členském státě vyšší než 3 % celkového 
obratu vnitrostátních elektronických 
komunikací. Při vyměřování tohoto podílu 
na nákladech se bere v úvahu pouze obrat 
v daném členském státě.

5. Evropský poskytovatel elektronických 
komunikací má v objektivně 
srovnatelných situacích nárok na rovné 
zacházení ze strany vnitrostátních 
regulačních orgánů různých členských 
států.

6. V případě, že mezi podniky, jedním, z 
nichž je evropský poskytovatel 
elektronických komunikací, vznikne spor 
týkající se povinností v hostitelském 
členském státě vyplývajících ze směrnic 
2002/19/ES, 2002/20/ES, 2002/21/ES 
a 2002/22/ES, tohoto nařízení nebo 
nařízení (EU) č. 531/2012, může se 
evropský poskytovatel elektronických 
komunikací obrátit na vnitrostátní 
regulační orgán svého domovského 
členského státu, který může v zájmu 
vytváření jednotné regulační praxe vydat 
k dané věci své stanovisko. Vnitrostátní 
regulační orgán hostitelského členského 
státu při rozhodování sporu toto 
stanovisko vnitrostátního regulačního 
orgánu domovského členského státu v co 
nejvyšší míře zohlední. 

7. Evropští poskytovatelé elektronických 
komunikací, kteří jsou ke dni vstupu 
tohoto nařízení v platnost 
oprávněni zajišťovat sítě a poskytovat 
služby elektronických komunikací ve více 
než jednom členském státě, předloží 
oznámení podle článku 4 nejpozději do 1. 
července 2016.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 – Oznamovací postup pro 
evropské poskytovatele elektronických 
komunikací

vypouští se

1. Před zahájením činnosti alespoň 
v jednom členském státě předloží evropský 
poskytovatel elektronických komunikací 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
domovského členského státu jednotné 
oznámení podle tohoto nařízení.

2. Oznámení musí obsahovat prohlášení 
o zajišťování sítí a poskytování služeb 
elektronických komunikací nebo záměr 
zahájit zajišťování a poskytování služeb 
elektronických komunikací a musí k 
němu být přiloženy pouze tyto údaje: 

a) název či jméno poskytovatele, jeho 
právní status a forma, identifikační číslo, 
je-li poskytovatel zapsán v obchodním 
nebo obdobném veřejném rejstříku, 
adresa hlavní provozovny, kontaktní 
osoba, stručný popis sítí nebo služeb, které 
zajišťuje, resp. poskytuje nebo má v 
úmyslu zajišťovat, resp. poskytovat, a 
domovský členský stát; 

b) hostitelský členský stát (nebo státy), kde 
jsou služby a sítě poskytovány a 
zajišťovány nebo kde mají být 
poskytovány a zajišťovány, ať už přímo, 
nebo prostřednictvím dceřiné společnosti; 
v případě poskytování služeb a zajišťování 
sítí prostřednictvím dceřiné společnosti 
pak název, právní status a forma, adresa, 
identifikační číslo, je-li poskytovatel 
zapsán v obchodním nebo obdobném
veřejném rejstříku v hostitelském 
členském státě, a kontaktní údaje dané 
dceřiné společnosti spolu s vymezením 
oblastí jejího působení. Pokud je dceřiná 
společnost ovládána společně dvěma nebo 
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více poskytovateli elektronických 
komunikací s hlavními provozovnami 
v různých členských státech, uvede 
dceřiná společnost domovský členský stát 
mateřské společnosti, který je relevantní 
pro účely tohoto nařízení, s tím, že jí tento 
domovský členský stát mateřská 
společnost oznámí. 

Oznámení se předkládá v úředním jazyce 
nebo jazycích domovského členského 
státu a příslušných hostitelských 
členských států.

3. Jakákoli změna týkající se údajů 
předložených v souladu s odstavcem 2 
musí být vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu domovského členského státu 
oznámena do jednoho měsíce od data, kdy 
k této změně došlo. Pokud se oznamovaná 
změna týká záměru zajišťovat sítě nebo 
poskytovat služby elektronických 
komunikací v hostitelském členském státě, 
na který se nevztahuje předchozí 
oznámení, může evropský poskytovatel 
elektronických komunikací zahájit činnost 
v tomto hostitelském členském státě po 
podání příslušného oznámení. 

4. Nesplnění oznamovací povinnosti podle 
tohoto článku se považuje za porušení 
obecných podmínek platných pro 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací v domovském členském státě. 

5. Vnitrostátní regulační orgán 
domovského členského státu předá údaje 
obdržené v souladu s odstavcem 2 
a případné změny týkající se těchto údajů 
oznámené v souladu s odstavcem 3 
příslušným vnitrostátním regulačním 
orgánům dotčených hostitelských 
členských států a Úřadu BEREC 
do jednoho týdne od data, kdy tyto údaje 
nebo jejich případné změny obdrží.

Úřad BEREC vede veřejně přístupný 
rejstřík oznámení učiněných v souladu 
s tímto nařízením.

6. Na žádost evropského poskytovatele 
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elektronických komunikací vydá 
vnitrostátní regulační orgán domovského 
členského státu prohlášení v souladu 
s článkem 9 směrnice 2002/20/ES, v němž 
uvede, že daný podnik je držitelem 
jednotného evropského oprávnění.

7. V případě, že se jeden nebo více 
vnitrostátních regulačních orgánů 
členských států domnívá, že vymezení 
domovského členského státu v oznámení 
podle odstavce 2 nebo v oznámení o 
změně údajů podle odstavce 3 neodpovídá 
nebo přestalo odpovídat hlavní 
provozovně podniku podle tohoto 
nařízení, postoupí záležitost Komisi a své 
rozhodnutí odůvodní. Kopii svého 
oznámení Komisi předá pro informaci 
Úřadu BEREC. Komise vydá rozhodnutí, 
kterým určí domovský členský stát 
dotčeného podniku podle tohoto nařízení, 
do tří měsíců od data, kdy jí byla záležitost 
postoupena, a poté, co příslušnému 
evropskému poskytovateli elektronických 
komunikací a vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu sporného domovského členského 
státu umožnila, aby se k dané záležitosti 
vyjádřili. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5 – Dodržování jednotného 
evropského oprávnění 

vypouští se

1. Vnitrostátní regulační orgány 
jednotlivých dotčených členských států 
v souladu s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy, kterými se provádí 
postupy podle článku 10 směrnice 
2002/20/ES, dohlíží na to, aby evropští 
poskytovatelé elektronických komunikací 
dodržovali pravidla a podmínky platné na 
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území jejich státu v souladu s článkem 3. 

2. Vnitrostátní regulační orgán 
hostitelského členského státu předá 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 
domovského členského státu veškeré 
důležité informace o individuálních 
opatřeních přijatých ve vztahu 
k evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací, aby byl 
zajištěn soulad s pravidly a podmínkami 
platnými na jeho území v souladu 
s článkem 3. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 – Pozastavení a odnětí práva 
evropského poskytovatele elektronických 
komunikací poskytovat elektronické 
komunikace 

vypouští se

1. Aniž jsou dotčena opatření týkající se 
pozastavení nebo odnětí uživatelských 
práv k určitému rádiovému spektru nebo 
číslům udělených kterýmkoli z dotčených 
členských států a předběžná opatření 
přijatá v souladu s odstavcem 3, může 
právo evropského poskytovatele 
elektronických komunikací zajišťovat sítě 
a poskytovat služby elektronických 
komunikací v celé Unii nebo její části 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy, kterými se provádí čl. 10 odst. 5 
směrnice 2002/20/ES, pozastavit nebo 
odejmout pouze vnitrostátní regulační 
orgán domovského členského státu. 

2. V případech závažného nebo 
opakovaného porušení pravidel 
a podmínek platných v hostitelském 
členském státě v souladu s článkem 3, kdy 
došlo k selhání opatření přijatých 
vnitrostátním regulačním 
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orgánem hostitelského členského státu s 
cílem zajistit dodržování oprávnění 
podle článku 5, uvědomí tento orgán 
vnitrostátní regulační orgán domovského 
členského státu a vyzve jej k přijetí 
opatření podle odstavce 1. 

3. Dokud vnitrostátní regulační orgán 
domovského členského státu nepřijme 
konečné rozhodnutí ohledně výzvy 
předložené v souladu s odstavcem 2, může 
vnitrostátní regulační orgán hostitelského 
členského státu přijmout nezbytná 
předběžná opatření v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy, 
kterými se provádí čl. 10 odst. 6 směrnice 
2002/20/ES, v případě, že má důkazy 
o porušení pravidel a podmínek platných 
na jeho území v souladu s článkem 3. 
Odchylně od tříměsíční lhůty stanovené 
v čl. 10 odst. 6 směrnice 2002/20/ES 
mohou taková dočasná opatření platit 
do okamžiku, kdy vnitrostátní regulační 
orgán domovského členského státu přijme 
konečné rozhodnutí. 

Komise, sdružení BEREC a vnitrostátní 
regulační orgány domovského členského 
státu a ostatních hostitelských členských 
států budou o přijatých předběžných 
opatřeních včas informovány.

4. V případě, že vnitrostátní regulační 
orgán domovského členského státu 
zvažuje vydání rozhodnutí o pozastavení 
nebo odnětí práva evropského 
poskytovatele elektronických komunikací 
v souladu s odstavcem 1, a to buď 
z vlastního podnětu, nebo na žádost 
vnitrostátního regulačního orgánu 
hostitelského členského státu, oznámí svůj 
záměr příslušným vnitrostátním 
regulačním orgánům hostitelských 
členských států, které budou takovým 
rozhodnutím dotčeny. Vnitrostátní 
regulační orgán hostitelského členského 
státu se může k věci vyjádřit ve 
lhůtě jednoho měsíce.

5. Vnitrostátní regulační orgán 
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domovského členského státu stanovisko 
vnitrostátního regulačního orgánu 
hostitelského členského státu maximálně 
zohlední a přijme konečné rozhodnutí, 
které sdělí Komisi, sdružení BEREC 
a vnitrostátním regulačním orgánům 
hostitelských členských států, které budou 
tímto rozhodnutím dotčeny, a to 
do jednoho týdne od jeho přijetí.

6. V případě, že se vnitrostátní regulační 
orgán domovského členského státu 
rozhodne pozastavit nebo odejmout 
evropskému poskytovateli elektronických 
komunikací jeho právo v souladu 
s odstavcem 1, mohou vnitrostátní 
regulační orgány dotčených hostitelských 
členských států přijmout vhodná opatření, 
aby evropskému poskytovateli 
elektronických komunikací zabránily 
pokračovat na jejich území v poskytování 
služeb nebo zajišťování sítí, na něž se 
dané rozhodnutí vztahuje. 

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 – Koordinace donucovacích 
opatření 

vypouští se

1. Při uplatňování článku 6 vnitrostátní 
regulační orgán domovského členského 
státu věnuje opatřením dohledu nebo 
donucovacím opatřením týkajícím se 
služeb nebo síti elektronických 
komunikací poskytovaných v jiném 
členském státě nebo takových, které 
způsobily škodu v jiném členském státě, 
stejnou péči, jako kdyby byly takové služby 
nebo sítě elektronických komunikací 
poskytovány v domovském členském státě.

2. Členské státy zajistí, aby na jejich 
území bylo možné doručovat právní 
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dokumenty vztahující se k opatřením 
přijatým v souladu s články 5 a 6.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 – Zaručená kvalita služeb v 
případě produktu připojení

vypouští se

1. Jakýkoli operátor má právo poskytovat 
evropský produkt připojení se zaručenou 
kvalitou služeb, který je vymezen v 
odstavci 4.

2. Jakýkoli operátor splní přiměřený 
požadavek týkající se poskytnutí 
evropského produktu připojení se 
zaručenou kvalitou služeb, který je 
vymezen v odstavci 4, a předložený 
v písemné podobě oprávněným 
poskytovatelem služeb elektronických 
komunikací. Jakékoli odmítnutí 
poskytnout evropský produkt připojení se 
zaručenou kvalitou služeb musí být 
založeno na objektivních kritériích. 
Operátor musí veškerá odmítnutí 
odůvodnit, a to ve lhůtě jednoho měsíce 
od podání písemné žádosti. 

Za objektivní důvod k takovému odmítnutí 
lze považovat případ, kdy strana 
požadující poskytnutí evropského 
produktu připojení se zaručenou kvalitou 
služeb není schopna nebo ochotna za 
přiměřených podmínek v rámci Unie nebo 
v třetích zemích zpřístupnit evropský 
produkt připojení se zaručenou kvalitou 
služeb dožádané straně, pokud o to
dožádaná strana požádá. 

3. Je-li žádost odmítnuta nebo není-li ve 
lhůtě dvou měsíců od písemné žádosti 
dosaženo dohody o specifických 
podmínkách, včetně ceny, mají obě strany 
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právo předložit věc příslušnému 
vnitrostátnímu regulačnímu orgánu podle 
článku 20 směrnice 2002/21/ES. 
V takovém případě se může použít čl. 3 
odst. 6 tohoto nařízení.

4. Poskytování produktu připojení se 
považuje za poskytování evropského 
produktu připojení se zaručenou kvalitou 
služeb, jestliže je takový produkt 
poskytován v souladu s minimálními 
parametry uvedenými v příloze II a 
zároveň splňuje tyto hmotněprávní 
požadavky:

a) možnost, aby byl produkt nabízen 
kdekoli v Unii jako produkt vysoké 
kvality; 

b) umožňovat poskytovatelům služeb, aby 
reagovali na potřeby svých koncových 
uživatelů;

c) nákladová efektivnost zohledňující 
stávající řešení, která mohou být 
poskytována v rámci jedné sítě; 

d) provozní efektivnost, zejména ve vztahu 
k maximálnímu možnému omezení 
překážek při zavádění a nákladů na toto 
zavádění, které nesou zákazníci; and

e) zajistit dodržování pravidel o ochraně 
soukromí, osobních údajů, bezpečnosti a 
integritě sítí a transparentnosti v souladu 
s právem Unie.

5. Komise je v souladu s článkem 32 
zmocněna k přijetí prováděcích aktů s 
cílem pozměnit v návaznosti na vývoj trhu 
a technologií přílohu II tak, aby i nadále 
splňovala hmotněprávní požadavky 
uvedené v odstavci 4. 



PE524.714v02-00 28/64 AD\1016128CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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: 

vypouští se

a) v případě pevných komunikací než 
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. 

Odůvodnění

Jedná se o konkurenceschopné a deregulované trhy.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

S náležitým ohledem na zásadu neutrality 
mají koncoví uživatelé svobodu uzavírat 
smlouvy s poskytovateli služeb přístupu k 
internetu týkající se objemu dat a rychlosti, 
pokud svobodně a výslovně udělí 
informovaný souhlas, a využít jakoukoli 
nabídku poskytovatelů internetového 
obsahu, aplikací a služeb.
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Pozměňovací návrh 34

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 
mohou nabízet specializované služby 
omezenému počtu uživatelů, jimž byl 
udělen omezený přístup, 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.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 v rámci uzavřených sítí 
elektronické komunikace, jakožto 
specializovaných služeb s definovanou 
kvalitou služby nebo vymezenou 
kapacitou, které nejsou z funkčního 
hlediska totožné se službami dostupnými 
prostřednictvím veřejných služeb přístupu 
k internetu. Poskytování specializovaných 
služeb nenarušuje kvalitu služeb přístupu 
k internetu. Pokud je kapacita sítě sdílena 
mezi službami přístupu k internetu a 
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specializovanými službami, poskytovatel 
těchto služeb zveřejní jasná a jednoznačná 
kritéria, na jejichž základě je kapacita sítě 
sdílena.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) provedení ustanovení právního předpisu 
či rozhodnutí soudu;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 38

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 transparentní zpracování dat, které 
je omezeno na dobu nezbytně nutnou a 
které je nezbytné a přiměřené za účelem 
uvedeným v tomto odstavci.
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Pozměňovací návrh 39

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 otevřeného 
internetu, soulad s opatřeními vhodného 
řízení provozu, jak je uvedeno v 
ustanoveních 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.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. 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.
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Pozměňovací návrh 41

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

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25 – Transparentnost a 
zveřejňování informací

vypouští se

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost zveřejní, 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 – Požadavky na informace v 
případě smluv 

vypouští se

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 
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 



AD\1016128CS.doc 37/64 PE524.714v02-00

CS

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, 
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, 
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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.

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 
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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 
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.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27 – Kontrola spotřeby vypouští se

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si bez 
poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
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 
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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 
účtu. 

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 28 – Ukončení platnosti smlouvy vypouští se

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 
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temporis. Poskytovatel nejpozději v 
okamžiku výplaty této kompenzace 
zdarma odstraní jakékoli opatření 
omezující využívání koncového zařízení 
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 
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uživatel nárok. 

6. Uzavření účastnické smlouvy týkající se 
doplňkových služeb poskytovaných 
stejným poskytovatelem elektronických 
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.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 29 – Nabídka balíčku služeb vypouští se

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.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Článek 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 30 – Změna poskytovatele a 
přenositelnost čísel 

vypouští se

1. Všichni koncoví uživatelé s čísly 
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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 
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 



AD\1016128CS.doc 45/64 PE524.714v02-00

CS

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 
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 
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kompenzací pro koncové uživatele. 
Zohlední při tom nezbytnou ochranu 
koncového uživatele v rámci procesu 
změny poskytovatele a potřebu zajistit 
efektivitu tohoto procesu.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 34 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/20/ES
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 12 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní: 

aa) Správní poplatky se neukládají v 
případě poskytovatele služeb 
elektronických komunikací, který 
poskytuje služby v jiném členském státě a 
jehož roční obrat za služby elektronických 
komunikací je menší než 0,5 % celkového 
obratu vnitrostátních elektronických 
komunikací.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 13 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:

bb) Příspěvky na nesení čistých nákladů 
spojených s povinností poskytovat 
univerzální službu se ukládají 
poskytovateli služeb elektronických 
komunikací, který poskytuje služby v 
jiném členském státě a jehož roční obrat 
za služby elektronických komunikací je 
menší než 2 % celkového obratu 
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vnitrostátních elektronických komunikací.

Odůvodnění

Jednotné evropské oprávnění je zatěžující, neprošlo řádným posouzením a kritizují jej jak 
vnitrostátní regulační orgány, tak poskytovatelé služeb elektronických komunikací. Stejného 
cíle lze dosáhnout prostřednictvím efektivnější spolupráce mezi vnitrostátními regulačními 
orgány a změnou směrnice 2002/20 a směrnice 2002/22.

Pozměňovací návrh 50

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

Původní znění Pozměňovací návrh

1b) V čl. 20 odst. 1 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) poskytované služby, zahrnující 
především:

b) poskytované služby, zahrnující 
především:

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

- pro každý tarifní plán informace o 
poskytovaných službách a příslušných 
parametrech kvality služeb;

- 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 právem Společenství,

- informace o službách přístupu 
k internetu, jsou-li nabízeny, které 
uvádějí:  

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

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

- 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,

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 
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uživatelé k dispozici pro účely 
monitorování aktuální úrovně spotřeby, 

- druhy nabízených služeb údržby 
a poskytovaných služeb zákaznické 
podpory, jakož i způsoby, jakými se lze 
službám tyto služby kontaktovat;

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 
sítě, a o tom, jaký vliv tyto postupy mohou 
mít na kvalitu služby a na ochranu 
osobních údajů;

Pozměňovací návrh 51

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

Původní znění Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány stanovily podnikům 
zajišťujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo poskytujícím veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací 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. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 

„1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány stanovily podnikům 
zajišťujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo poskytujícím veřejně 
dostupné služby elektronických 
komunikací 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. 
Vnitrostátní regulační orgány mohou 
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stanovit další požadavky týkající se 
způsobu, jakým se tyto informace mají 
zveřejňovat.

stanovit další požadavky na formu, jakou 
mají být tyto informace zveřejňovány.“

Pozměňovací návrh 52

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

Původní znění Pozměňovací návrh

1d) 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 
poskytování srovnatelných informací 
s cílem umožnit koncovým uživatelům 
a spotřebitelům nezávisle posoudit náklady 
na alternativní způsoby využívání, 
například prostřednictvím interaktivních 
průvodců nebo podobných technik.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1 – bod 1 e (nový)
Směrnice 2002/22/ES
Čl. 21 – odst. 3 – návětí
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Původní znění Pozměňovací návrh

1e) V čl. 21 odst. 3 se úvodní část 
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 uložily podnikům 
poskytujícím veřejné sítě elektronických 
komunikací nebo veřejně přístupné služby 
elektronických komunikací mimo jiné 
povinnost:  

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 21a

Kontrola spotřeby 

1. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si bez 
poplatku funkci, která poskytuje 
informace o celkové spotřebě různých 
služeb elektronických komunikací. 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. 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 
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112, a to zdarma a až do konce 
sjednaného vyúčtovacího období.  

3. Poskytovatelé elektronických 
komunikací pro veřejnost nabídnou 
koncovým uživatelům možnost zvolit si 
bezplatné zasílání podrobného rozpisu 
účtu.

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1g) Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 21b

Zánik 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 
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omezující využívání koncového zařízení 
pro jiné sítě. 

3. 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. 

4. Pokud jde o rychlost nebo jiné
parametry kvality služby, jakýkoli 
významný rozdíl, jenž nemá dočasný 
charakter, mezi průměrným výkonem a 
výkonem, který poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
uvedl, se považuje za nesplnění požadavků 
na výkonnost pro účely stanovení náhrad, 
na něž má v souladu s vnitrostátním 
právem koncový uživatel nárok.  

Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Článek 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 37 – Změny nařízení (ES) 
č. 531/2012 

vypouští se

Nařízení (EU) č. 531/2012 se mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se vkládá třetí 
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pododstavec, který zní:

„Toto nařízení se použije na roamingové 
služby poskytované v rámci Unie 
koncovým uživatelům, jejichž domovským 
poskytovatelem je poskytovatel 
elektronických komunikací pro veřejnost 
v členském státě.“

2) V čl. 2 odst. 2 se vkládá nové písmeno 
r), které zní:

r) „dvoustrannou či vícestrannou 
dohodou o roamingu“ se rozumí jedna 
nebo více obchodních nebo technických 
dohod uzavřených mezi poskytovateli 
roamingu, které umožňují virtuální 
rozšíření pokrytí domácí sítě a všem 
poskytovatelům roamingu umožňují 
udržitelné poskytování regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb na 
stejné cenové úrovni, jako jsou příslušné 
domácí mobilní komunikační služby, které 
poskytují.“

3) V článku 4 se doplňuje odstavec 7, 
který zní:

Tento článek se nepoužije na 
poskytovatele roamingu, kteří podle 
článku 4a poskytují regulované 
maloobchodní roamingové služby.“

4) Vkládá se nový článek 4a, který zní:

Článek 4a

1. Tento článek se použije na 
poskytovatele roamingu, kteří: 

a) standardně a ve všech příslušných 
maloobchodních balíčcích, které obsahují 
regulované roamingové služby, uplatňují 
sazbu použitelnou na domácí služby jak 
na domácí služby, tak na regulované 
roamingové služby v rámci Unie stejně, 
jako by regulované roamingové služby 
byly spotřebovány v domácí síti; a

b) zajišťují prostřednictvím vlastních sítí 
nebo formou dvoustranných či 
vícestranných dohod o roamingu s jinými 
poskytovateli roamingu, aby alespoň jeden 
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poskytovatel roamingu ve všech členských 
státech postupoval v souladu s 
ustanovením písmene a). 

2. Odstavce 1 až 6 nevylučují, aby 
poskytovatel roamingu omezil spotřebu 
regulovaných maloobchodních 
roamingových služeb, na něž se použije 
sazba jako na domácí služby, s odkazem 
na kritérium přiměřeného využití. 
Jakékoli kritérium přiměřeného využití se 
uplatní takovým způsobem, aby 
spotřebitelé využívající jednotlivé domácí 
maloobchodní balíčky nabízené 
poskytovatelem roamingu měli možnost 
zachovat s důvěrou typickou strukturu 
jejich domácí spotřeby, která je spojena s 
příslušným domácím maloobchodním 
balíčkem, i v případě, že v rámci Unie 
pravidelně cestují. Poskytovatel roamingu, 
který tuto možnost využívá, zveřejní v 
souladu s čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 
XXX/2014 podrobné kvantifikované 
informace o tom, jak je kritérium 
přiměřeného využití uplatňováno, a to 
s odkazem na tvorbu hlavních cen, objem 
a jiné parametry daného maloobchodního 
balíčku, a tyto informace v souladu s čl. 
26 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného 
nařízení zapracuje do svých smluv.

BEREC do 31. prosince 2014 po 
konzultaci zúčastněných stran a v úzké 
spolupráci s Komisí stanoví obecné 
pokyny pro používání kritéria 
přiměřeného využití v maloobchodních 
smlouvách uzavíraných mezi poskytovateli 
roamingu postupujícími podle tohoto 
článku. Při přípravě těchto pokynů 
BEREC odkáže na celkový cíl stanovený v 
prvním pododstavci a zohlední zejména 
vývoj v tvorbě cen a struktuře spotřeby v 
členských státech, stupeň sbližování 
úrovně domácích cen v rámci Unie, 
jakýkoli pozorovatelný účinek roamingu 
v sazbě za domácí služby na vývoj těchto 
sazeb a vývoj velkoobchodních 
roamingových sazeb založených na 
nevyrovnaném provozu a uplatňovaných 
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mezi poskytovateli roamingu.

Příslušný vnitrostátní orgán monitoruje 
obecné použití kritéria přiměřeného 
využití a dohlíží nad ním, přičemž v 
nejvyšší míře zohledňuje obecné pokyny 
BEREC, jakmile budou schváleny, a 
zajistí, že nebudou uplatňovány 
nepřiměřené podmínky.

3. Jednotliví koncoví uživatelé využívající 
služby poskytovatele roamingu 
postupujícího podle tohoto článku mohou 
na vlastní žádost učinit svobodné a 
výslovné rozhodnutí odmítnout výhody 
vyplývající z použití sazby za domácí 
služby na regulované roamingové služby v 
rámci daného maloobchodního balíčku a 
přijmout jiné výhody, které jim tento 
poskytovatel nabízí. Poskytovatel 
roamingu tyto koncové uživatele upozorní 
na povahu roamingových výhod, o něž by 
jinak přišli. Vnitrostátní regulační orgány 
monitorují zejména to, zda poskytovatelé 
roamingu postupující podle tohoto článku 
nejsou zapojeni do takových obchodních 
praktik, které by představovaly obcházení 
daného standardního režimu.

4. Maloobchodní ceny za regulované 
roamingové služby stanovené v článcích 
8, 10 a 13 se nepoužijí na roamingové 
služby nabízené poskytovatelem roamingu 
postupujícím podle tohoto článku, pokud 
jsou účtovány na úrovni použitelné na 
sazby za domácí služby. 

Jestliže poskytovatel roamingu postupující 
podle tohoto článku použije sazby, které se 
liší od sazeb použitelných na domácí 
služby, pokud jde o spotřebu 
regulovaných roamingových služeb 
přesahujících přiměřené využití těchto 
služeb podle odstavce 2, nebo jestliže 
jednotlivý koncový uživatel výslovně 
výhodu použití sazeb za domácí služby na 
regulované roamingové služby odmítne 
podle odstavce 3, poplatky za tyto 
regulované roamingové služby 
nepřesáhnou maloobchodní cenu za 
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roaming stanovenou v článcích 8, 10 a 13. 

5. Poskytovatel roamingu, který hodlá 
postupovat podle tohoto článku, oznámí 
svá vlastní prohlášení a jakékoli 
dvoustranné či vícestranné dohody, jimiž 
splňuje podmínky odstavce 1, a jejich 
případné změny Úřadu BEREC. 
Poskytovatel roamingu provádějící toto 
oznámení v jeho rámci doloží souhlas s 
tímto oznámením vyjádřený jakoukoli 
smluvní stranou oznamované dvoustranné 
či vícestranné dohody o roamingu. 

6. V období od 1. července 2014 do 30. 
června 2016 se tento článek použije na 
poskytovatele roamingu, kteří nesplňují 
podmínky stanovené v odstavci 1, jestliže 
dodržují tyto podmínky:

a) poskytovatel roamingu oznámí svá 
vlastní prohlášení a jakoukoli příslušnou 
dvoustrannou či vícestrannou dohodu o 
roamingu Úřadu BEREC, přičemž 
výslovně odkáže na tento odstavec;

b) poskytovatel roamingu zajišťuje 
prostřednictvím vlastních sítí nebo 
prostřednictvím dvoustranných či 
vícestranných dohod o roamingu 
uzavřených s jinými poskytovateli 
roamingu, že jsou splněny podmínky 
uvedené v písmenech c), d) a e), a to 
alespoň v 17 členských státech, což 
představuje 70 % obyvatel Unie;

c) poskytovatel roamingu i jakákoli 
smluvní strana ve smyslu písmene b) se 
zavazují k tomu, že nejpozději od 1. 
července 2014 nebo od data oznámení 
podle toho, co nastane později, zpřístupní
a budou aktivně nabízet alespoň jeden 
maloobchodní balíček s takovou možností 
tarifu, podle níž se sazba použitelná na 
domácí služby uplatní na domácí služby i 
na regulované roamingové služby v rámci 
Unie, jako by regulované roamingové 
služby byly spotřebovány v domácí síti;

d) poskytovatel roamingu i jakákoli 
smluvní strana ve smyslu písmene b) se 
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zavazují k tomu, že nejpozději od 1. 
července 2015 nebo od data oznámení 
podle toho, co nastane později, zpřístupní 
a budou v rámci maloobchodních balíčků 
aktivně nabízet takové možnosti tarifu, 
které byly k 1. lednu daného roku 
využívány alespoň 50 % příslušné 
zákaznické základny;

e) poskytovatel roamingu i jakákoli 
smluvní strana ve smyslu písmene b) se 
zavazují k tomu, že nejpozději od 1. 
července 2016 budou ve všech příslušných 
maloobchodních balíčcích splňovat 
podmínky stanovené v odst. 1 písm. b).

Poskytovatel roamingu i jakákoli smluvní 
strana ve smyslu písmene b), kteří 
postupují podle tohoto článku, mohou 
místo závazku uvedeného v písmenu d) 
přijmout od 1. července 2015 nebo od data 
oznámení podle toho, co nastane později, 
závazek, že jakékoli příplatky za roaming 
účtované vedle použitelné sazby za domácí 
služby v jednotlivých maloobchodních 
balíčcích dohromady nepřesáhnou 50 % 
příplatků použitelných v těchto balíčcích 
od 1. ledna 2015 bez ohledu na to, zda 
jsou tyto příplatky vypočítány na základě 
jednotek, jako jsou minuty u hlasových 
služeb nebo megabyty, za dané období, 
např. dny nebo týdny trvání roamingu, 
nebo jakýmkoli jiným způsobem nebo 
kombinací těchto způsobů. Poskytovatelé 
roamingu, kteří tuto možnost využívají, 
doloží vnitrostátnímu regulačnímu 
orgánu splnění požadavku na 50% snížení 
a poskytnou veškeré nezbytné podklady, 
které jsou požadovány. 

Jestliže poskytovatel roamingu postupující
podle tohoto článku oznámí svá vlastní 
prohlášení a jestliže jakákoli smluvní 
strana ve smyslu písmene b) oznámí 
příslušnou dvoustrannou či vícestrannou 
dohodu Úřadu BEREC podle prvního 
pododstavce písm. a), a jestliže se na ně 
proto uplatní tento odstavec, oznamující 
poskytovatel roamingu a jakákoli smluvní 
strana ve smyslu písmene b) jsou zavázáni 
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k tomu, aby minimálně do 1. července 
2018 dodržovali příslušné závazky podle 
prvního pododstavce písm. c), d) a e), 
včetně veškerých alternativních závazků 
přijatých podle prvního pododstavce písm. 
d).

7. V období od 1. července 2014 do 30. 
června 2016 se tento článek použije na 
poskytovatele roamingu, kteří nesplňují 
podmínky stanovené v odstavci 1, jestliže 
dodržují tyto podmínky:

a) poskytovatel roamingu oznámí svá 
vlastní prohlášení a jakoukoli příslušnou 
dvoustrannou či vícestrannou dohodu o 
roamingu Úřadu BEREC, přičemž 
výslovně odkáže na tento odstavec;

b) poskytovatel roamingu zajišťuje 
prostřednictvím vlastních sítí nebo 
prostřednictvím dvoustranných či 
vícestranných dohod o roamingu 
uzavřených s jinými poskytovateli 
roamingu, že jsou nejpozději od 1. 
července 2014 nebo ode dne oznámení 
podle toho, co nastane později, splněny 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. a), a to 
alespoň v 10 členských státech, což 
představuje 30 % obyvatel Unie;

c) poskytovatel roamingu zajišťuje 
prostřednictvím vlastních sítí nebo 
prostřednictvím dvoustranných či 
vícestranných dohod o roamingu 
uzavřených s jinými poskytovateli 
roamingu, že jsou nejpozději od 1. 
července 2015 nebo ode dne oznámení 
podle toho, co nastane později, splněny 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. a), a to 
alespoň ve 14 členských státech, což 
představuje 50 % obyvatel Unie;

d) poskytovatel roamingu zajišťuje 
prostřednictvím vlastních sítí nebo 
prostřednictvím dvoustranných či 
vícestranných dohod o roamingu 
uzavřených s jinými poskytovateli 
roamingu, že jsou nejpozději od 1. 
července 2016 splněny podmínky uvedené 
v odst. 1 písm. a), a to alespoň v 17 
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členských státech, což představuje 70 % 
obyvatel Unie.

Jestliže poskytovatel roamingu postupující 
podle tohoto článku oznámí své vlastní 
prohlášení a jakoukoli příslušnou 
dvoustrannou či vícestrannou dohodu 
Úřadu BEREC podle prvního pododstavce 
písm. a), a jestliže se na něj proto uplatní 
tento odstavec, oznamující poskytovatel 
roamingu a jakákoli smluvní strana ve 
smyslu písmene b) jsou zavázáni k tomu, 
aby minimálně do 1. července 2018 
dodržovali příslušné závazky postupovat 
podle podmínek uvedených v odst. 1 písm. 
a).

8. Poskytovatelé roamingu sjednávají v 
dobré víře veškeré náležitosti vedoucí k 
uzavření dvoustranných či vícestranných 
dohod o roamingu za spravedlivých a 
přiměřených podmínek a s cílem, aby 
taková dohoda s jinými poskytovateli 
roamingu umožňovala virtuální rozšíření 
pokrytí domácí sítě a udržitelné 
poskytování regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb 
každým poskytovatelem roamingu, jenž 
postupuje podle tohoto článku, na stejné 
cenové úrovni, jako jsou jejich příslušné 
domácí mobilní komunikační služby.

9. Po dni 1. července 2016 se tento článek, 
odchylně od odstavce 1, použije 
poskytovatele roamingu postupující podle 
tohoto článku, jestliže doloží, že v dobré 
víře usilovali o sjednání nebo rozšíření 
platnosti dvoustranných či vícestranných 
dohod o roamingu za spravedlivých 
a přiměřených podmínek ve všech 
členských státech, kde zatím nesplňují 
požadavky podle odstavce 1, a nemohli 
zajistit žádnou dvoustrannou či 
vícestrannou dohodu o roamingu 
s poskytovatelem roamingu v jednom nebo 
více členských státech za předpokladu, že 
splňují požadavky na minimální pokrytí 
sítě uvedené v odst. 6 písm. b) a všechna 
další relevantní ustanovení tohoto článku. 
Poskytovatelé roamingu postupující podle 
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tohoto článku v těchto případech i nadále 
usilují o zavedení přiměřených podmínek 
pro uzavření dohody o roamingu s 
poskytovatelem roamingu z členského 
státu, který není zastoupen.

10. Jestliže alternativní poskytovatel 
roamingu získal přístup k zákazníkům 
domácího poskytovatele podle čl. 4 odst. 1 
a realizoval investice nutné k poskytování 
služeb těmto zákazníkům, na tohoto 
domácího poskytovatele se po přechodné 
období v délce tří let nepoužije ustanovení 
čl. 4 odst. 7. Přechodným obdobím není 
dotčena potřeba dodržet jakoukoli delší 
dobu platnosti smlouvy sjednanou s 
alternativním poskytovatelem roamingu.

11. Tímto článkem není dotčeno použití 
unijních pravidel hospodářské soutěže na 
dvoustranné či vícestranné dohody o 
roamingu.“

5) V článku 8 se odstavec 2 mění takto:

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

2. S účinkem ode dne 1. července 2013 se
maloobchodní cena hlasového eurotarifu 
(bez DPH), kterou smí poskytovatel 
roamingu účtovat svému roamingovému 
zákazníkovi za zprostředkování 
regulovaného roamingového volání, může 
u roamingových volání lišit, avšak nesmí 
překročit 0,24 EUR za minutu za 
uskutečněná volání a 0,07 EUR za minutu 
za přijatá volání. Maximální 
maloobchodní cena za volání se ode dne 
1. července 2014 sníží na 0,19 EUR. Ode 
dne 1. července 2014 neúčtují 
poskytovatelé roamingu svým 
roamingovým zákazníkům přijatá volání; 
tím nejsou dotčena opatření přijatá k 
zamezení nezvyklého nebo podvodného 
využívání. Aniž je tím dotčen článek 19, 
tyto maximální maloobchodní ceny 
hlasového eurotarifu zůstanou v platnosti 
až do dne 30. června 2017.“

b) třetí pododstavec se nahrazuje tímto:
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„Každý poskytovatel roamingu účtuje 
svým roamingovým zákazníkům za 
poskytování regulovaného roamingového 
volání, pro které platí hlasový eurotarif, v 
tarifikaci po sekundách.“

6) V článku 14 se vkládá nový odstavec 
1a, který zní:

1a. Jestliže je spotřeba regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb za 
sazby použitelné na domácí služby 
omezena odkazem na kritérium 
přiměřeného využití podle čl. 4a odst. 2, 
poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba roamingového volání a SMS 
zpráv dosáhne limitu přiměřeného využití, 
a zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za hlasová 
volání a SMS zprávy mimo sazbu domácí 
sítě nebo mimo daný balíček v souladu s 
odst. 1 druhým, čtvrtým a pátým 
pododstavcem tohoto článku.“

7) V článku 15 se vkládá nový odstavec 
2a, který zní:

2a. Jestliže je spotřeba regulovaných 
maloobchodních roamingových služeb za 
sazby použitelné na domácí služby 
omezena odkazem na kritérium 
přiměřeného využití podle čl. 4a odst. 2, 
poskytovatelé roamingu uvědomí 
roamingové zákazníky v případě, že 
spotřeba datových roamingových služeb 
dosáhne limitu přiměřeného využití, a 
zároveň roamingovým zákazníkům 
poskytnou základní individualizované 
informace o cenách roamingu za datové 
služby mimo sazbu domácí sítě nebo mimo 
daný balíček v souladu s odstavcem 2 
tohoto článku. Odstavec 3 tohoto článku 
se použije na roamingové datové služby 
spotřebované mimo sazby použitelné na 
domácí služby nebo balíčky uvedené v čl. 
4a odst. 2.“

8) Článek 19 se mění takto:
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a) Odstavec 1 se mění takto:

i) první věta se nahrazuje tímto:

„Komise přezkoumá fungování tohoto 
nařízení a po veřejné konzultaci podá 
nejpozději do 31. prosince 2016 zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.“

ii) písmeno g) se nahrazuje tímto:

g) rozsah, v jakém provedení 
strukturálních opatření uvedených v 
článcích 3 a 4 a využívání alternativního 
režimu podle článku 4a přineslo výsledky 
v rozvoji hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu roamingových služeb, pokud jde o 
skutečnost, že neexistuje skutečný rozdíl 
mezi roamingovým a vnitrostátním 
tarifem;“

iii) vkládá se následující bod i), který zní:

i) případný rozsah, v jakém je vývoj 
domácích maloobchodních cen zjevně 
dotčen tím, že poskytovatelé roamingu 
uplatňují sazbu za domácí služby jak na 
domácí služby, tak na regulované 
roamingové služby v rámci Unie.

b) Odstavec 2 se mění takto:

i) První věta se nahrazuje tímto:

„Jestliže ze zprávy vyplývá, že možnosti 
tarifu, podle kterého se sazba za domácí 
služby uplatňuje na domácí i regulované 
roamingové služby, nejsou alespoň jedním 
poskytovatelem roamingu v každém 
členském státě poskytovány ve všech 
maloobchodních balíčcích k přiměřenému 
využití, nebo že nabídky alternativních 
poskytovatelů roamingu nezpřístupnily 
zákazníkům v rámci Unie v podstatě 
rovnocenné maloobchodní roamingové 
tarify, Komise ve stejné lhůtě předloží 
Evropskému parlamentu a Radě vhodné 
návrhy, které budou danou situaci řešit, a 
zajistí, aby se v rámci vnitřního trhu 
nevyskytovaly rozdíly mezi vnitrostátními 
a roamingovými tarify.“

ii) Písmeno d) se nahrazuje tímto:
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d) změnit dobu platnosti nebo snížit 
úroveň maximálních velkoobchodních 
cen stanovených v článcích 7, 9 a 12 s 
cílem posílit schopnost všech 
poskytovatelů roamingu zpřístupnit 
v jednotlivých maloobchodních balíčcích 
k přiměřenému využití takové možnosti 
tarifu, podle nichž se uplatní sazba 
použitelná na domácí služby jak na 
domácí služby, tak na regulované 
roamingové služby stejně, jako by 
roamingové služby byly spotřebovány v 
domácí síti.“

Odůvodnění

Změna nařízení (EU) č. 531/2012 by v tomto okamžiku výrazně narušila plánovací a právní 
jistotu poskytovatelů. V každém případě by se mělo počkat na přezkum fungování tohoto 
nařízení, který provede Komise v souladu s článkem 19 tohoto nařízení.
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