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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

I. Úvod 

V září 2016 předložila Komise návrh na rozsáhlé změny právní úpravy telekomunikací v EU. 

Reagovala tím na výrazné strukturální změny, vyznačující se pomalým přechodem od 

kovových sítí na optické sítě, složitější situací na trhu v důsledku konvergence pevných a 

mobilních sítí, šířením maloobchodních balíčků, nástupem nových tržních subjektů v 

hodnotových řetězcích a v neposlední řadě měnícími se očekáváními a požadavky koncových 

uživatelů, s čímž souvisí i prudký nárůst poptávky po bezdrátovém přenosu dat.  

Navržený evropský kodex pro elektronické komunikace obsahuje nové iniciativy, které mají 

uspokojit potřeby v oblasti připojení a podnítit investice do vysokokapacitních sítí a přitom 

nadále usilovat o dosažení cíle současného regulačního rámce, kterým je podporovat 

hospodářskou soutěž na trzích, snižovat ceny a zvyšovat kvalitu služeb poskytovaných 

spotřebitelům a podnikům. Kodex rovněž obsahuje revizi odvětvových pravidel na ochranu 

spotřebitele, mimo jiné pravidla týkající se tísňové komunikace, a právní úpravu univerzálních 

služeb. Tato ustanovení kodexu jsou projednávána pod výlučným vedením výboru IMCO, který 

působí jako přidružený výbor podle článku 54. 

II. Stanovisko zpravodajky 

Zpravodajka souhlasí s celkovým zaměřením návrhu Komise i s důrazem, který Komise klade 

na zvyšování konektivity a potřebu podnítit investice. Zpravodajka zejména sdílí názor Komise, 

že vedle horizontálního spotřebitelského acquis EU je třeba zachovat i odvětvová ustanovení 

na ochranu spotřebitele. Návrh Komise tedy považuje za vítaný krok správným směrem. 

Na druhou stranu však zpravodajka nalezla v návrhu řadu prvků, o kterých je třeba dále jednat. 

Zaprvé zpravodajka pochybuje o tom, zda je skutečně nutné rozšiřovat ustanovení 

telekomunikačního rámce i na interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech. 

Zadruhé předkládá několik návrhů na zdokonalení ustanovení o povinnosti poskytovat 

univerzální služby. A konečně zatřetí navrhuje zpravodajka nová ustanovení na ochranu práv 

koncových uživatelů na trhu. 

1. Působnost – právní úprava nových subjektů poskytujících služby online („new online 

players“) 

Zpravodajka sice souhlasí s celkovým záměrem Komise je vytvořit právní úpravu, jež bude mít 

dlouhodobou perspektivu, avšak nedomnívá se, že se tohoto cíle podařilo dosáhnout. 

Rozlišování mezi interpersonálními komunikačními službami založenými na číslech a 

ostatními takovými službami a hranice mezi tím, co bude považováno za komunikační služby 

a co bude chápáno jako digitální obsah, může vést k právní nejistotě a mást koncové uživatele. 

Podle názoru zpravodajky také neexistují pádné důvody pro to, aby se na služby nezaložené na 

číslech vztahovala právní úprava telekomunikací, a poukazuje na to, že z hlediska spotřebitele 

se tyto služby podstatně liší co do konektivity, používaných zařízení, funkcí, interoperability a 

ceny a způsobu platby. Považovala by proto za vhodnější, kdyby byly interpersonální 

komunikační služby nezaložené na číslech upraveny jednak směrnicí o digitálním obsahu, která 

je nyní předmětem jednání, a jednak jinými unijními předpisy, jako je například směrnice o 

právech spotřebitelů.  

Za tímto účelem předkládá zpravodajka soubor pozměňovacích návrhů, které omezují oblast 

působnosti ustanovení o koncových uživatelích a mimo jiné definují vztah mezi odvětvovým 

telekomunikačním rámcem a horizontálním spotřebitelským acquis. 
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2. Povinnosti univerzální služby 

Celkový přístup k povinnostem univerzální služby, který zvolila Komise, považuje zpravodajka 

za správný. Souhlasí i s důrazem na cenovou dostupnost přístupu k internetu pro všechny a s 

návrhem, aby náklady spojené s povinnostmi univerzální služby nesly vždy členské státy. 

Předkládá několik návrhů na zlepšení návrhu Komise. Zejména se jedná o tyto změny: 

 působnost se omezuje jen na spotřebitele (návrh Komise se vztahuje na koncové 

uživatele) 

 vnitrostátní regulační orgány budou mít povinnost blíže definovat minimální 

standard funkčnosti přístupu k internetu na základě pokynů sdružení BEREC – tím 

vznikne jednotný celoevropský přístup a současně bude členským státům 

poskytnuta určitá flexibilita 

 je stanovena pevná devítiletá lhůta pro ukončení starých univerzálních služeb 

(provoz veřejných telefonních automatů, účastnických seznamů a informační 

služby o účastnických číslech) 

 zpřísňují se povinnosti ohledně nabídky sociálních tarifů, pokud jsou 

maloobchodní ceny vyhodnoceny jako cenově nedostupné. 

3. Práva koncových uživatelů 

Zpravodajka souhlasí s Komisí v tom, že je zapotřebí zachovat odvětvovou regulaci, a 

podporuje návrh Komise na maximální harmonizaci s omezeným počtem výjimek, jako je např. 

maximální doba trvání smluv. Navrhuje dvě nová ustanovení: 

 ustanovení o tom, že koncoví uživatelé mají právo na odškodnění v případě, že při 

změně poskytovatele dojde ke zpoždění nebo k hmotné či nehmotné škodě 

 ustanovení o diskriminaci a nekalých praktikách u volání a zasílání zpráv v rámci 

EU 

Zpravodajka dále předkládá několik návrhů na zjednodušení a vyjasnění a posiluje některá 

ustanovení návrhu Komise: 

 lokalizace pomocí telefonu pro potřeby služby 112 

 lepší pokrytí pro zdravotně postižené osoby. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 

mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU21. 

Záměrem regulace audiovizuální politiky a 

obsahu je dosažení cílů obecného zájmu, 

jako jsou svoboda projevu, mediální 

pluralita, nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Oddělením regulace elektronických 

komunikací od regulace obsahu není 

dotčeno zohlednění vazeb, které mezi nimi 

existují, zejména pro zaručení mediální 

(7) Konvergence odvětví 

telekomunikací, médií a informačních 

technologií znamená, že všechny sítě a 

služby elektronických komunikací by měly 

být v co největší míře předmětem jediného 

evropského kodexu pro elektronické 

komunikace stanoveného v jediné 

směrnici, s výjimkou otázek, které je 

vhodnější upravit přímo použitelnými 

pravidly stanovenými formou nařízení. Je 

nezbytné oddělit regulaci sítí a služeb 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu. Tento kodex se proto nezabývá 

obsahem služeb, který je poskytován po 

sítích elektronických komunikací 

prostřednictvím služeb elektronických 

komunikací, jako je obsah rozhlasového a 

televizního vysílání, finanční služby a 

některé služby informační společnosti, a 

proto jím nejsou dotčena opatření týkající 

se takových služeb přijatá na úrovni Unie 

nebo na vnitrostátní úrovni v souladu s 

právem Unie, s cílem podporovat kulturní a 

jazykovou rozmanitost a zajistit ochranu 

mediální plurality. Obsahem televizních 

programů se zabývá směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2010/13/EU21. 

Záměrem regulace audiovizuální politiky a 

obsahu je dosažení cílů obecného zájmu, 

jako jsou svoboda projevu, mediální 

pluralita, nestrannost, kulturní a jazyková 

rozmanitost, sociální začleňování, ochrana 

spotřebitele a ochrana nezletilých osob. 

Není-li výslovně stanoveno, že sítě a 

služby elektronických komunikací jsou z 

oblasti působnosti tohoto kodexu 

vyloučeny, pak se na ně tento kodex 
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plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany 

spotřebitele. 

vztahuje. Oddělením regulace 

elektronických komunikací od regulace 

obsahu není dotčeno zohlednění vazeb, 

které mezi nimi existují, zejména pro 

zaručení mediální plurality, kulturní 

rozmanitosti a ochrany spotřebitele. 

__________________ __________________ 

21 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

21 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 

o koordinaci některých právních a 

správních předpisů členských států 

upravujících poskytování audiovizuálních 

mediálních služeb (směrnice o 

audiovizuálních mediálních službách) (Úř. 

věst. L 95, 15.4.2010, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Tato směrnice se nedotýká 

uplatňování směrnice 2014/53/EU na 

rádiová zařízení, vztahuje se však na 

zařízení určená pro spotřebitele, která se 

používají pro digitální televizi. 

(8) Tato směrnice se nedotýká 

uplatňování směrnice 2014/53/EU na 

rádiová zařízení, vztahuje se však na 

zařízení určená pro spotřebitele, která se 

používají pro rozhlas a digitální televizi. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Některé služby elektronických 

komunikací podle této směrnice by mohly 

rovněž splňovat definici „služby 

informační společnosti“ podle článku 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 

postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti. Ustanovení 

upravující služby informační společnosti se 

(10) Některé služby elektronických 

komunikací podle této směrnice by mohly 

rovněž splňovat definici „služby 

informační společnosti“ podle článku 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 

postupu při poskytování informací v oblasti 

technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti. Ustanovení 

upravující služby informační společnosti se 
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na takové služby elektronických 

komunikací použijí, pokud tato směrnice 

nebo jiné právní předpisy Unie neobsahují 

zvláštní ustanovení použitelná na tyto 

služby. Tato směrnice se nicméně vztahuje 

na služby elektronických komunikací, jako 

jsou hlasové telefonní služby, služby 

zasílání zpráv a služby elektronické pošty. 

Týž podnik, například poskytovatel služby 

Internetu, může nabízet jak služby 

elektronických komunikací, jako je 

například přístup na Internet, tak služby, na 

které se tato směrnice nevztahuje, jako je 

poskytování webového obsahu 

nesouvisejícího s komunikacemi. 

na takové služby elektronických 

komunikací použijí, pokud tato směrnice 

nebo jiné právní předpisy Unie neobsahují 

zvláštní ustanovení použitelná na tyto 

služby. Tato směrnice se nicméně vztahuje 

na služby elektronických komunikací, jako 

jsou hlasové telefonní služby, služby 

zasílání zpráv a služby elektronické pošty. 

Týž podnik, například poskytovatel služby 

Internetu, může nabízet jak služby 

elektronických komunikací, jako je 

například přístup na Internet, tak služby, na 

které se tato směrnice nevztahuje, jako je 

poskytování webového obsahu 

nesouvisejícího s komunikacemi a jiných 

vertikálně integrovaných služeb, včetně 

komunikace mezi stroji. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 14 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(14) Definice je třeba upravit tak, aby 

odpovídaly zásadě technologické neutrality 

a udržovaly krok s technologickým 

vývojem. Díky vývoji technologií a trhu 

sítě stále více přecházejí k technologii na 

bázi internetového protokolu a koncoví 

uživatelé si mohou vybírat z řady 

poskytovatelů hlasových služeb, kteří si 

konkurují. Pojem „veřejně dostupná 

telefonní služba“, který se ve směrnici 

2002/22/ES výhradně používá a obecně je 

chápán tak, že se jím rozumí tradiční 

analogové telefonní služby, by proto měl 

být nahrazen aktuálnějším a technologicky 

neutrálním pojmem „hlasová komunikace“. 

Měly by být odděleny podmínky pro 

poskytování služby od skutečných prvků 

definice hlasové komunikační služby, tj. 

služby elektronických komunikací 

zpřístupněné veřejnosti pro přímé nebo 

zprostředkované uskutečňování a přijímání 

vnitrostátních anebo vnitrostátních a 

mezinárodních volání prostřednictvím 

(14) Definice je třeba upravit tak, aby 

odpovídaly zásadě technologické neutrality 

a udržovaly krok s technologickým 

vývojem a aby bylo zajištěno 

nediskriminační uplatňování této 

směrnice na různé poskytovatele služeb. 

Díky vývoji technologií a trhu sítě stále 

více přecházejí k technologii na bázi 

internetového protokolu a koncoví 

uživatelé si mohou vybírat z řady 

poskytovatelů hlasových služeb, kteří si 

konkurují. Pojem „veřejně dostupná 

telefonní služba“, který se ve směrnici 

2002/22/ES výhradně používá a obecně je 

chápán tak, že se jím rozumí tradiční 

analogové telefonní služby, by proto měl 

být nahrazen aktuálnějším a technologicky 

neutrálním pojmem „hlasová komunikace“. 

Měly by být odděleny podmínky pro 

poskytování služby od skutečných prvků 

definice videokomunikační služby, tj. 

služby elektronických komunikací 

zpřístupněné veřejnosti pro přímé nebo 
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jednoho nebo více čísel národního nebo 

mezinárodního číslovacího plánu bez 

ohledu na to, zda tato služba využívá 

technologii komutace okruhů nebo 

komutace paketů. Tato služba je svou 

podstatou obousměrná a oběma stranám 

umožňuje vzájemnou komunikaci. Služba, 

která některou z těchto podmínek 

nesplňuje, jako je například funkce 

automatického přesměrování na 

internetových stránkách pro poskytování 

služeb zákazníkům, není takovou službou. 

Hlasové komunikační služby zahrnují 

rovněž zvláštní prostředky komunikace 

určené zdravotně postiženým koncovým 

uživatelům za použití služeb přenosu textu 

či úplné konverzace. 

zprostředkované uskutečňování a přijímání 

vnitrostátních anebo vnitrostátních a 

mezinárodních volání prostřednictvím 

jednoho nebo více čísel národního nebo 

mezinárodního číslovacího plánu bez 

ohledu na to, zda tato služba využívá 

technologii komutace okruhů nebo 

komutace paketů. Tato služba je svou 

podstatou obousměrná a oběma stranám 

umožňuje vzájemnou komunikaci. Služba, 

která některou z těchto podmínek 

nesplňuje, jako je například funkce 

automatického přesměrování na 

internetových stránkách pro poskytování 

služeb zákazníkům, není takovou službou. 

Hlasové komunikační služby zahrnují 

rovněž zvláštní prostředky komunikace 

určené koncovým uživatelům se 

zdravotním postižením za použití služeb 

přenosu textu nebo videa či úplné 

konverzace v rámci jednoho volání, jako 

je hlas, video a text v reálném čase, a to 

buď samostatně, nebo ve vzájemné 

kombinaci. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby. Aby byla zajištěna účinná 

a rovnocenná ochrana koncových uživatelů 

při používání funkčně rovnocenných 

služeb, neměla by definice služeb 

elektronických komunikací orientovaná na 

budoucnost vycházet čistě z technických 

parametrů, ale spíše stavět na funkčním 

(15) Služby používané pro účely 

komunikace a technické prostředky pro 

jejich poskytování prošly značným 

vývojem. Koncoví uživatelé ve stále větší 

míře nahrazují tradiční hlasové telefonní 

služby, textové zprávy (SMS) a služby 

přenosu elektronické pošty funkčně 

rovnocennými on-line službami, jako jsou 

VoIP, služby přenosu zpráv a webové e-

mailové služby, zároveň je však stále ještě 

nepovažují za náhradu tradičních 

hlasových služeb, protože podle jejich 

mínění mají odlišnou úroveň kvality, 

bezpečnosti a interoperability. Aby byla 

zajištěna účinná a rovnocenná ochrana 

koncových uživatelů při používání funkčně 
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přístupu. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, 

definice by se měla vztahovat i na jiné 

služby, které umožňují komunikaci. Z 

pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu. Změněná 

definice služeb elektronických komunikací 

by proto měla obsahovat tři typy služeb, 

které se mohou částečně překrývat, tj. 

služby přístupu k internetu podle definice v 

čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2120, 

interpersonální komunikační služby podle 

definice v této směrnici a služby 

spočívající zcela nebo převážně v přenosu 

signálů. Definice služby elektronických 

komunikací by měla odstranit 

nejednoznačnosti zjištěné při uplatňování 

předchozí definice a umožnit přesné 

uplatňování práv a povinností obsažených 

v jednotlivých ustanoveních předpisového 

rámce na různé typy služeb. Zpracování 

osobních údajů službami elektronických 

komunikací, též za úplatu, musí být v 

souladu se směrnicí 95/46/ES, která bude 

ke dni 25. května 2018 nahrazena 

nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů)23. 

rovnocenných služeb, neměla by definice 

služeb elektronických komunikací 

orientovaná na budoucnost vycházet čistě z 

technických parametrů, ale spíše stavět v 

co největší míře na funkčním přístupu. 

Měly by však být uznány rozdíly, které 

mezi jednotlivými službami existují, kdy 

služby poskytované online, jako je VoIP, 

jsou ve většině případů poskytovány bez 

možnosti dostatečné kontroly sítě 

využívané pro účely této komunikace, 

zároveň však koncovým uživatelům 

umožňují přejít na jinou službu 

způsobem, který je ve srovnání s 

tradičními komunikačními službami 

snazší. Oblast působnosti nezbytné 

regulace by měla být přiměřená, aby bylo 

dosaženo jejích cílů obecného zájmu. I 

když „přenos signálů“ zůstává důležitým 

parametrem pro určení služeb, které 

spadají do oblasti působnosti této směrnice, 

definice by se měla vztahovat i na jiné 

služby, které umožňují, aby komunikace 

probíhala přiměřeným způsobem s co 

nejlepšími výsledky pro koncové uživatele. 

Z pohledu koncového uživatele není 

relevantní, zda poskytovatel zajišťuje 

přenos signálů sám, nebo zda je 

komunikace zajišťována prostřednictvím 

služby přístupu k internetu, a tyto služby by 

tudíž neměly být definovány na základě 

používané technologie, nýbrž na základě 

oprávněných očekávání, která mají v 

případě dané služby koncoví uživatelé a 

která se odvíjejí například od ceny, kterou 

za ni platí, či snadnosti ukončení smlouvy. 

Změněná definice služeb elektronických 

komunikací by proto měla obsahovat tři 

typy služeb, které se mohou částečně 

překrývat, tj. služby přístupu k internetu 

podle definice v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) 

2015/2120, interpersonální komunikační 

služby podle definice v této směrnici a 

služby spočívající zcela nebo převážně v 

přenosu signálů. Tato poslední kategorie 

by neměla zahrnovat služby, u kterých je 

připojení poskytováno jako vstupní 

produkt tvořící součást připojených 

zařízení nebo „chytrého zboží“ nebo u 
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kterých je poskytování připojení spolu s 

takovými produkty předmětem smlouvy s 

koncovým uživatelem, protože podle 

směrnice týkající se smluv o poskytování 

digitálního obsahu by byly považovány za 

digitální obsah nebo služby začleněné do 

zboží. Vzhledem k tomu, že výše uvedené 

služby se mohou částečně překrývat, je 

pravděpodobné, že služby, které splňují 

pouze kritéria v kategorii přenosu signálů, 

se budou omezovat na přenosové služby 

využívané k poskytování služeb 

komunikace mezi stroji a vysílání. 

Podobně jako v případě vysílání, kdy 

přenášený obsah nesplňuje definici služby 

elektronické komunikace, je třeba rozlišit 

mezi službou komunikace mezi stroji a 

přenosem, na jehož podkladě k němu 

dochází. Za přenos signálů by měl být 

považován pouze přenos, kdežto využití 

určité části služby komunikace mezi stroji 

(jako je například zaznamenávání 

spotřeby a analýza v rámci inteligentního 

měření) nikoli. Definice služby 

elektronických komunikací by měla 

odstranit nejednoznačnosti zjištěné při 

uplatňování předchozí definice a umožnit 

přesné uplatňování práv a povinností 

obsažených v jednotlivých ustanoveních 

předpisového rámce na různé typy služeb. 

Zpracování osobních údajů službami 

elektronických komunikací, též za úplatu, 

musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES, 

která bude ke dni 25. května 2018 

nahrazena nařízením (EU) 2016/679 

(obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů)23. 

__________________ __________________ 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 

23 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), Úř. věst L 119, 4.5.2016, 

s. 1. 
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Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby se na určitou službu 

vztahovala definice služby elektronických 

komunikací, musí být dotčená služba 

poskytována zpravidla za úplatu. V 

digitální ekonomice účastníci trhu stále 

častěji považují informace o uživatelích za 

něco, co má peněžní hodnotu. Služby 

elektronických komunikací jsou často 

poskytovány za jiné než peněžní 

protiplnění, například za poskytnutí 

přístupu k osobním nebo jiným údajům. 

Pojem úplaty by proto měl zahrnovat 

situace, kdy poskytovatel služby požaduje 

osobní údaje, jako jsou jméno nebo e-

mailová adresa, nebo jiné údaje a koncový 

uživatel je aktivně poskytovateli přímo či 

nepřímo poskytne. Rovněž by měl 

zahrnovat situace, kdy poskytovatel 

shromažďuje informace bez toho, aby je 

koncový uživatel aktivně poskytl, 

například osobní údaje včetně IP adresy 

nebo jiné automaticky generované 

informace, jako jsou informace 

shromažďované a přenášené 

prostřednictvím souborů cookie. V 
souladu s judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie k článku 57 SFEU24 úplata 

ve smyslu Smlouvy existuje i v případě, že 

je poskytovatel služby placen třetí stranou 

a nikoli příjemcem služby. Pojem úplaty by 

proto měl zahrnovat rovněž situace, kdy je 

získání přístupu ke službě podmíněno 

vystavením koncového uživatele 

reklamám, nebo situace, kdy poskytovatel 

služby zpeněžuje osobní údaje, které 

shromáždil. 

(16) Aby se na určitou službu 

vztahovala definice služby elektronických 

komunikací, musí být dotčená služba 

poskytována zpravidla za úplatu. V 

souladu s judikaturou Soudního dvora 

Evropské unie k článku 57 SFEU24 úplata 

ve smyslu Smlouvy existuje i v případě, že 

je poskytovatel služby placen třetí stranou 

a nikoli příjemcem služby. Pojem úplaty by 

proto měl zahrnovat rovněž situace, kdy 

poskytovatel služby má v úmyslu zpeněžit 

osobní údaje, které shromáždil nebo 

obdržel. 

__________________ __________________ 

24 Rozsudek ve věci Bond van 

Adverteerders a další v. Nizozemský stát, 

C-352/85, EU:C:1988:196. 

24 Rozsudek ve věci Bond van 

Adverteerders a další v. Nizozemský stát, 

C-352/85, EU:C:1988:196. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Za výjimečných 

okolností by se služba neměla považovat 

za interpersonální komunikační službu, 

pokud je nástroj pro interpersonální a 

interaktivní komunikaci pouze pomocnou 

funkcí jiné služby, z objektivních 

technických důvodů jej nelze používat bez 

této hlavní služby a jeho integrace není 

prostředkem k obcházení použitelnosti 

pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací. Příkladem 

takové výjimky v zásadě může být 

komunikační kanál v on-line hrách, a to v 

závislosti na funkcích komunikačního 

nástroje dané služby. 

(17) Interpersonální komunikační služby 

jsou služby, které umožňují interaktivní 

výměnu informací mezi osobami, a patří 

mezi ně služby, jako jsou tradiční hlasová 

volání mezi dvěma jednotlivci, ale také 

všechny druhy elektronické pošty, služby 

zasílání zpráv nebo skupinové diskuse. 

Interpersonální komunikační služby 

zahrnují pouze komunikaci mezi 

konečným, tedy nikoli potenciálně 

neomezeným, počtem fyzických osob, 

který je určen odesílatelem komunikace. 

Komunikace, jíž se účastní právnické 

osoby, by do této definice měla spadat, 

jestliže jménem těchto právnických osob 

jednají nebo se této komunikace alespoň na 

jedné straně účastní fyzické osoby. 

Interaktivní komunikace znamená, že 

služba umožňuje příjemci informace 

odpovídat. Služby, jež tyto požadavky 

nesplňují, například lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, video na vyžádání, 

internetové stránky, sociální sítě, blogy 

nebo výměna informací mezi stroji, by se 

za interpersonální komunikační služby 

považovat neměly. Veškeré komunikační 

služby bez ohledu na to, zda se jedná či 

nejedná o služby vedlejší ve vztahu k jiné 

hlavní službě, se řídí pravidly důvěrnosti a 

bezpečnosti komunikací. Pokud je nástroj 

pro interpersonální a interaktivní 

komunikaci pouze nepodstatnou 

pomocnou funkcí jiné služby, z 

objektivních technických důvodů jej nelze 

používat bez této hlavní služby a jeho 

integrace není prostředkem k obcházení 

použitelnosti pravidel upravujících služby 

elektronických komunikací, pak se na tyto 

vedlejší služby nevztahují žádná jiná 

ustanovení této směrnice kromě pravidel 

bezpečnosti komunikací. 
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Pozměňovací návrh  8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Činnosti příslušných orgánů 

zřízených podle této směrnice přispívají k 

naplňování cílů širších politik v oblasti 

kultury, zaměstnanosti, životního prostředí, 

sociální soudržnosti a územního plánování. 

(22) Činnosti příslušných orgánů 

zřízených podle této směrnice přispívají k 

dosažení cílů širších politik v oblasti 

kultury a kulturní rozmanitosti, mediální 

plurality, zaměstnanosti, životního 

prostředí, sociální soudržnosti a územního 

plánování. 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 40 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(40) Přínosů jednotného trhu pro 

poskytovatele služeb a koncové uživatele 

lze nejlépe dosáhnout obecným 

oprávněním pro sítě elektronických 

komunikací a pro služby elektronických 

komunikací jiné než interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

které od vnitrostátního regulačního orgánu 

nevyžaduje přijetí žádného výslovného 

rozhodnutí nebo správního aktu, a tím, že 

se jakékoli procesní požadavky omezí na 

pouhé deklaratorní oznámení. Pokud 

členské státy vyžadují od podniků 

zajišťujících sítě nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací oznámení o 

zahájení činnosti, mělo by být toto 

oznámení podáno sdružení BEREC, které 

působí jako jednotné kontaktní místo. 

Takové oznámení by nemělo být spojeno s 

žádnými správními náklady pro 

poskytovatele a mohlo by být zpřístupněno 

prostřednictvím vstupního bodu na 

internetových stránkách vnitrostátních 

regulačních orgánů. Sdružení BEREC by 

mělo v dostatečném předstihu přeposlat 

oznámení vnitrostátním regulačním 

(40) Přínosů jednotného trhu pro 

poskytovatele služeb a koncové uživatele 

lze nejlépe dosáhnout obecným 

oprávněním pro sítě elektronických 

komunikací, služby přístupu k internetu a 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech, které od vnitrostátního 

regulačního orgánu nevyžaduje přijetí 

žádného výslovného rozhodnutí nebo 

správního aktu, a tím, že se jakékoli 

procesní požadavky omezí na pouhé 

deklaratorní oznámení. Pokud členské státy 

vyžadují od podniků zajišťujících sítě nebo 

poskytujících služby elektronických 

komunikací oznámení o zahájení činnosti, 

mělo by být toto oznámení podáno 

sdružení BEREC, které působí jako 

jednotné kontaktní místo. Takové 

oznámení by nemělo být spojeno s 

žádnými správními náklady pro 

poskytovatele a mohlo by být zpřístupněno 

prostřednictvím vstupního bodu na 

internetových stránkách vnitrostátních 

regulačních orgánů. Sdružení BEREC by 

mělo v dostatečném předstihu přeposlat 

oznámení vnitrostátním regulačním 
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orgánům ve všech členských státech, v 

nichž poskytovatelé sítí nebo služeb 

elektronických komunikací hodlají 

zajišťovat sítě nebo poskytovat služby 

elektronických komunikací. Členské státy 

mohou zároveň požadovat, aby bylo takové 

oznámení prokázáno jakýmkoliv právně 

uznávaným poštovním nebo elektronickým 

potvrzením o tom, že oznámení bylo 

doručeno sdružení BEREC. Takové 

potvrzení by v žádném případě nemělo být 

správním aktem vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo jiného orgánu ani by nemělo 

takový správní akt vyžadovat. 

orgánům ve všech členských státech, v 

nichž poskytovatelé sítí nebo služeb 

elektronických komunikací hodlají 

zajišťovat sítě nebo poskytovat služby 

elektronických komunikací. Členské státy 

mohou zároveň požadovat, aby bylo takové 

oznámení prokázáno jakýmkoliv právně 

uznávaným poštovním nebo elektronickým 

potvrzením o tom, že oznámení bylo 

doručeno sdružení BEREC. Takové 

potvrzení by v žádném případě nemělo být 

správním aktem vnitrostátního regulačního 

orgánu nebo jiného orgánu ani by nemělo 

takový správní akt vyžadovat. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 49 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(49) Zvláštní povinnosti, které lze 

ukládat podnikům zajišťujícím sítě 

elektronických komunikací a poskytujícím 

služby elektronických komunikací jiné 

než interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech v souladu s právem 

Unie na základě jejich významné tržní síly, 

jak je definována v této směrnici, by se 

měly ukládat odděleně od obecných práv a 

povinností podle obecného oprávnění. 

(49) Zvláštní povinnosti, které lze 

ukládat podnikům zajišťujícím sítě 

elektronických komunikací, služby 

přístupu k internetu a interpersonální 

komunikační služby založené na číslech v 

souladu s právem Unie na základě jejich 

významné tržní síly, jak je definována v 

této směrnici, by se měly ukládat odděleně 

od obecných práv a povinností podle 

obecného oprávnění. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 69 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(69) Při jednání o otázkách souvisejících 

s právy koncových uživatelů by měly v 

rámci konkurenčního prostředí brát 

vnitrostátní regulační orgány v úvahu 

názory zainteresovaných stran, včetně 

uživatelů a spotřebitelů. Rychlým a 

nákladově efektivním způsobem, jak 

(69) Při jednání o otázkách souvisejících 

s právy koncových uživatelů by měly v 

rámci konkurenčního prostředí brát 

vnitrostátní regulační orgány v úvahu 

názory zainteresovaných stran, včetně 

uživatelů a spotřebitelů. Rychlým a 

nákladově efektivním způsobem, jak 
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mohou koncoví uživatelé prosazovat svá 

práva, mohou být postupy mimosoudního 

řešení sporů, zejména pro spotřebitele, 

mikropodniky a malé podniky. V případě 

spotřebitelských sporů jsou účinné, 

nediskriminační a nenákladné postupy pro 

řešení jejich sporů s poskytovateli veřejně 

přístupných služeb elektronických 

komunikací již zajištěny směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2013/11/EU31, pokud jde o příslušné 

smluvní spory, spotřebitel má bydliště v 

Unii a podnik je usazen v Unii. Vzhledem 

k tomu, že mnoho členských států zavedlo 

postupy řešení sporů i pro koncové 

uživatele, kteří nejsou spotřebiteli a 

směrnice 2013/11/EU se na ně nevztahuje, 

je přiměřené tento odvětvový postup řešení 

sporů zachovat jak pro spotřebitele, tak i v 

případech, kdy jej členské státy rozšířily, 

pro jiné koncové uživatele, zejména 

mikropodniky a malé podniky. S ohledem 

na značné odvětvové odborné znalosti 

vnitrostátních regulačních orgánů by 

členské státy měly vnitrostátní regulační 

orgán oprávnit, aby působil jako subjekt 

řešení sporů, a to prostřednictvím 

samostatného subjektu v rámci uvedeného 

orgánu, který by neměl podléhat žádným 

pokynům. Na postupy řešení sporů podle 

této směrnice, které se týkají spotřebitelů, 

by se měly vztahovat požadavky na kvalitu 

stanovené v kapitole II směrnice 

2013/11/EU. 

mohou koncoví uživatelé prosazovat svá 

práva, mohou být postupy mimosoudního 

řešení sporů, zejména pro spotřebitele, 

mikropodniky a malé podniky. V případě 

spotřebitelských sporů jsou účinné, 

nediskriminační a nenákladné postupy pro 

řešení jejich sporů s poskytovateli veřejně 

přístupných služeb elektronických 

komunikací již zajištěny směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 

2013/11/EU31, pokud jde o příslušné 

smluvní spory, spotřebitel má bydliště v 

Unii a podnik je usazen v Unii. Vzhledem 

k tomu, že mnoho členských států zavedlo 

postupy řešení sporů i pro koncové 

uživatele, kteří nejsou spotřebiteli a 

směrnice 2013/11/EU se na ně nevztahuje, 

je přiměřené tento odvětvový postup řešení 

sporů zachovat jak pro spotřebitele, tak i v 

případech, kdy jej členské státy rozšířily, 

pro jiné koncové uživatele, zejména 

mikropodniky a malé podniky. 

Spotřebitelé, kteří si to přejí, by měli mít 

vždy možnost řešit své spory s podniky 

poskytujícími sítě a služby elektronických 

komunikací v rámci odvětvového postupu 

řešení sporů. S ohledem na značné 

odvětvové odborné znalosti vnitrostátních 

regulačních orgánů by členské státy měly 

vnitrostátní regulační orgán oprávnit, aby 

působil jako subjekt řešení sporů, a to 

prostřednictvím samostatného subjektu v 

rámci uvedeného orgánu, který by neměl 

podléhat žádným pokynům. Na postupy 

řešení sporů podle této směrnice, které se 

týkají spotřebitelů, by se měly vztahovat 

jasně vymezené a účinné postupy a 
požadavky a na kvalitu stanovené v 

kapitole II směrnice 2013/11/EU. 

__________________ __________________ 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 

o alternativním řešení spotřebitelských 

sporů a o změně nařízení (ES) č. 

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(směrnice o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 63). 

31 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2013/11/EU ze dne 21. května 2013 

o alternativním řešení spotřebitelských 

sporů a o změně nařízení (ES) č. 

2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(směrnice o alternativním řešení 

spotřebitelských sporů) (Úř. věst. L 165, 

18.6.2013, s. 63). 
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Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 89 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(89) Normalizace by měla především 

zůstat procesem, který se řídí potřebami 

trhu. Mohou však vzniknout situace, kdy je 

vhodné vyžadovat dodržování určitých 

norem na úrovni Unie pro zajištění 

interoperability na jednotném trhu. Na 

vnitrostátní úrovni podléhají členské státy 

ustanovením směrnice 2015/1535/EU. 

Postupy normalizace podle této směrnice 

nejsou dotčena ustanovení směrnice 

2014/53/EU o rádiových zařízeních, 

směrnice 2014/35/EU o zařízeních nízkého 

napětí a směrnice 2014/30/EU o 

elektromagnetické kompatibilitě. 

(89) Normalizace by měla především 

zůstat procesem, který se řídí potřebami 

trhu. Mohou však vzniknout situace, kdy je 

vhodné vyžadovat dodržování určitých 

norem na úrovni Unie v zájmu zlepšení 

interoperability, rozšíření možností výběru 

pro uživatele a podpory propojenosti na 

jednotném trhu. Na vnitrostátní úrovni 

podléhají členské státy ustanovením 

směrnice 2015/1535/EU. Postupy 

normalizace podle této směrnice nejsou 

dotčena ustanovení směrnice 2014/53/EU o 

rádiových zařízeních, směrnice 

2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí a 

směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické 

kompatibilitě. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 90 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(90) Poskytovatelé veřejných sítí 

elektronických komunikací a/nebo veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací by měli mít povinnost přijímat 

opatření k zajištění bezpečnosti svých sítí a 

služeb. S ohledem na současné technické 

možnosti by tato opatření měla zajišťovat 

takovou úroveň bezpečnosti sítí a služeb, 

která odpovídá hrozícím rizikům. 

Bezpečnostní opatření by měla 

zohledňovat přinejmenším všechny 

relevantní aspekty následujících prvků: 

pokud jde o bezpečnost sítí a zařízení: 

fyzickou a environmentální bezpečnost, 

bezpečnost dodávek, kontrolu přístupu k 

(90) Poskytovatelé veřejných sítí 

elektronických komunikací a/nebo veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací by měli mít povinnost přijímat 

opatření k zajištění bezpečnosti svých sítí a 

služeb. S ohledem na současné technické 

možnosti by tato opatření měla zajišťovat 

takovou úroveň bezpečnosti sítí a služeb, 

která odpovídá hrozícím rizikům. 

Bezpečnostní opatření by měla 

zohledňovat přinejmenším všechny 

relevantní aspekty následujících prvků: 

pokud jde o bezpečnost sítí a zařízení: 

fyzickou a environmentální bezpečnost, 

bezpečnost dodávek, kontrolu přístupu k 
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sítím a integritu sítí; pokud jde o řešení 

incidentů: postupy řešení incidentů, 

schopnosti odhalování incidentů, hlášení 

incidentů a komunikaci ohledně nich; 

pokud jde o řízení kontinuity provozu: 

strategii a krizové plány pro zajištění 

kontinuity služeb, schopnosti obnovy 

provozu po mimořádné události; pokud jde 

o monitorování, audit a testování: politiky 

monitorování a protokolování, 

procvičování krizových plánů, testování 

sítí a služeb, posuzování bezpečnosti a 

sledování souladu s předpisy; jakož i 

soulad s mezinárodními normami. 

sítím a integritu sítí; pokud jde o řešení 

incidentů: postupy řešení incidentů, 

schopnosti odhalování incidentů, hlášení 

incidentů a komunikaci ohledně nich; 

pokud jde o řízení kontinuity provozu: 

strategii a krizové plány pro zajištění 

kontinuity služeb, schopnosti obnovy 

provozu po mimořádné události; pokud jde 

o monitorování, audit a testování: politiky 

monitorování a protokolování, 

procvičování krizových plánů, testování 

sítí a služeb, posuzování bezpečnosti a 

sledování souladu s předpisy; jakož i 

soulad s mezinárodními normami. V 

situaci narušení bezpečnosti by koncoví 

uživatelé měli být v souladu s tím 

informováni o veškerých možných rizicích 

a případných ochranných opatřeních 

nebo nápravných opatřeních, jichž mohou 

využít. 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 91 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (91a) Za účelem zajištění bezpečnosti a 

integrity sítí a služeb je třeba podporovat a 

v nezbytných případech stanovit jako 

povinnost používání šifrování mezi 

koncovými body podle zásad ochrany 

údajů a ochrany soukromí již ve fázi 

návrhu; členské státy by především 

neměly ukládat žádnou povinnost 

poskytovatelům šifrování, poskytovatelům 

komunikačních služeb ani jiným 

organizacím (na všech úrovních 

dodavatelského řetězce), která by mohla 

mít za následek oslabení bezpečnosti 

jejich sítí a služeb, například umožnění 

nebo usnadnění využívání tzv. zadních 

vrátek. 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 127 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 

malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncovým 

uživatelům by nemělo být bráněno v tom, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 

využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Proto by měla být rovněž 

odstraněna zbytečná omezení pro 

zavádění a propojování přístupových bodů 

sítí RLAN. Veřejné orgány nebo 

poskytovatelé veřejných služeb, kteří 

používají sítě RLAN ve svých prostorách 

pro personál, návštěvníky nebo klienty, aby 

(127) Masivní růst poptávky po rádiovém 

spektru a poptávky koncových uživatelů po 

kapacitě bezdrátového širokopásmového 

připojení vyžaduje alternativní, doplňková 

řešení pro přístup zajišťující účinné 

využívání spektra, včetně bezdrátových 

přístupových systémů s nízkým výkonem a 

malým dosahem, jako jsou rádiové místní 

sítě (RLAN) a sítě buňkových 

přístupových bodů malého rozměru s 

malým výkonem. Takové doplňkové 

systémy bezdrátového přístupu, zejména 

veřejně přístupné přístupové body RLAN, 

zvyšují přístup k internetu pro koncové 

uživatele a snižují zátěž mobilního provozu 

pro mobilní operátory. Sítě RLAN 

používají harmonizované rádiové spektrum 

bez nutnosti samostatného oprávnění nebo 

práva na užívání spektra. Většinu 

přístupových bodů sítí RLAN zatím 

využívají soukromí uživatelé jako místní 

bezdrátové prodloužení svého pevného 

širokopásmového připojení. Koncovým 

uživatelům by nemělo být bráněno v tom, 

aby v rámci svého internetového 

předplatného sdíleli přístup ke své síti 

RLAN s jinými uživateli, s cílem zvýšit 

počet dostupných přístupových míst, 

zejména v hustě osídlených oblastech, 

maximalizovat bezdrátovou datovou 

kapacitu prostřednictvím opětovného 

využívání rádiového spektra a vytvořit 

nákladově efektivní doplňkovou 

bezdrátovou širokopásmovou 

infrastrukturu přístupnou dalším koncovým 

uživatelům. Poskytovatelé zajistí, aby 

takový přístup byl poskytnut s výslovným 

souhlasem koncových uživatelů, aby 

nezhoršoval podmínky vlastního přístupu 

jednotlivých koncových uživatelů a aby 

odpovědnost nenesl koncový uživatel 

poskytující přístup k jejich síti nacházející 
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jim například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 

prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele by však nadále měla platit 

pravidla týkající se odpovědnosti 

stanovená v článku 12 směrnice 

2000/31/ES o elektronickém obchodu35. 

Objevují se další technologie, například 

LiFi, které doplní stávající možnosti sítí 

RLAN a bezdrátových přístupových bodů 

v oblasti rádiového spektra, o optické 

viditelné světelné přístupové body a 

povedou ke vzniku hybridních místních sítí 

umožňujících optickou bezdrátovou 

komunikaci. 

se v prostorách koncového uživatele. 

Veřejné orgány nebo poskytovatelé 

veřejných služeb, kteří používají sítě 

RLAN ve svých prostorách pro personál, 

návštěvníky nebo klienty, aby jim 

například umožnili přístup ke službám 

elektronické veřejné správy (eGovernment) 

nebo k informacím o veřejné dopravě nebo 

silničním provozu, mohou poskytovat 

přístup k těmto přístupovým bodům rovněž 

široké veřejnosti jako doplňkovou službu 

ke službám, které veřejnosti ve svých 

prostorách nabízejí, v rozsahu, který 

umožňují pravidla hospodářské soutěže a 

veřejných nabídkových řízení. Poskytování 

takového lokálního přístupu k sítím 

elektronických komunikací na soukromém 

majetku nebo v omezeném veřejném 

prostoru nebo v jejich okolí na 

nekomerčním základě nebo jako doplňková 

služba k jiné aktivitě, která na tomto 

přístupu nezávisí (například přístupové 

body k sítím RLAN zpřístupněné 

zákazníkům jiných obchodních aktivit 

nebo široké veřejnosti v daném prostoru), 

navíc může být podmíněno dodržováním 

podmínek a požadavků obecných 

oprávnění pro práva užívání rádiového 

spektra, avšak na jeho poskytovatele by se 

neměly vztahovat žádné podmínky ani 

požadavky obecných oprávnění vztahující 

se na poskytovatele veřejných 

komunikačních sítí nebo služeb ani 

povinnosti související s koncovými 

uživateli nebo s propojením. Pro 

poskytovatele by však nadále měla platit 

pravidla týkající se odpovědnosti 

stanovená v článku 12 směrnice 

2000/31/ES o elektronickém obchodu35. 

Objevují se další technologie, například 

LiFi, které doplní stávající možnosti sítí 

RLAN a bezdrátových přístupových bodů 

v oblasti rádiového spektra, o optické 

viditelné světelné přístupové body a 

povedou ke vzniku hybridních místních sítí 

umožňujících optickou bezdrátovou 

komunikaci. 

__________________ __________________ 
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35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s.1. 

35 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 

některých právních aspektech služeb 

informační společnosti, zejména 

elektronického obchodu, na vnitřním trhu 

(„směrnice o elektronickém obchodu“), Úř. 

věst. L 178, 17.7.2000, s.1. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 137 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(137) V současné době jak spojení mezi 

koncovými body, tak přístup k tísňovým 

službám závisí na tom, zda koncoví 

uživatelé přijmou interpersonální 

komunikační služby založené na číslech. 

Budoucí technologický vývoj nebo 

zvýšené využívání interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech by mohl vést k nedostatečné 

interoperabilitě mezi komunikačními 

službami. Důsledkem může být vznik 

závažných překážek pro vstup na trh a pro 

další inovace, což může vážně ohrozit jak 

účinné spojení mezi koncovými body 

koncových uživatelů, tak efektivní přístup 

k tísňovým službám. 

(137) V současné době jak spojení mezi 

koncovými body, tak přístup k tísňovým 

službám závisí na tom, zda koncoví 

uživatelé přijmou interpersonální 

komunikační služby založené na číslech. 

Budoucí technologický vývoj nebo 

zvýšené využívání interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech by mohl vést k nedostatečné 

interoperabilitě mezi komunikačními 

službami. Důsledkem může být vznik 

závažných překážek pro vstup na trh a pro 

další inovace, což může vážně ohrozit 

účinné spojení mezi koncovými body 

koncových uživatelů. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 138 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(138) V případě výskytu takových 

problémů s interoperabilitou může Komise 

požádat o zprávu sdružení BEREC, která 

by měla poskytnout faktické hodnocení 

situace na trhu na úrovni Unie i na úrovni 

členských států. Na základě zprávy 

sdružení BEREC a dalších zjištěných 

skutečností a s přihlédnutím k dopadům na 

(138) V případě výskytu takových 

problémů s interoperabilitou může Komise 

požádat o zprávu sdružení BEREC, která 

by měla poskytnout faktické hodnocení 

situace na trhu na úrovni Unie i na úrovni 

členských států. Na základě zprávy 

sdružení BEREC a dalších zjištěných 

skutečností a s přihlédnutím k dopadům na 
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vnitřní trh by Komise měla rozhodnout, 

zda je nutný regulační zásah ze strany 

vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 

se Komise domnívá, že by vnitrostátní 

regulační orgány měly takový regulační 

zásah zvážit, může přijmout prováděcí 

opatření upřesňující povahu a rozsah těchto 

případných zásahů, zejména opatření na 

uložení povinného používání norem nebo 

specifikací všem nebo určitým 

poskytovatelům. Pojmy „evropské normy“ 

a „mezinárodní normy“ jsou vymezeny v 

článku 2 nařízení (EU) č. 1025/201236. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly s 

ohledem na specifické vnitrostátní 

okolnosti posoudit, zda je zásah nutný a 

odůvodněný kvůli zajištění spojení mezi 

koncovými body nebo přístupu k tísňovým 

službám, a pokud ano, uložit přiměřené 

povinnosti v souladu s prováděcími 

opatřeními Komise. 

vnitřní trh by Komise měla rozhodnout, 

zda je nutný regulační zásah ze strany 

vnitrostátních regulačních orgánů. Pokud 

se Komise domnívá, že by vnitrostátní 

regulační orgány měly takový regulační 

zásah zvážit, může přijmout prováděcí 

opatření upřesňující povahu a rozsah těchto 

případných zásahů, zejména opatření na 

uložení povinného používání norem nebo 

specifikací všem nebo určitým 

poskytovatelům. Pojmy „evropské normy“ 

a „mezinárodní normy“ jsou vymezeny v 

článku 2 nařízení (EU) č. 

1025/201236.Vnitrostátní regulační orgány 

by měly s ohledem na specifické 

vnitrostátní okolnosti posoudit, zda je 

zásah nutný a odůvodněný kvůli zajištění 

spojení mezi koncovými body nebo 

přístupu k tísňovým službám, a pokud ano, 

uložit přiměřené povinnosti v souladu s 

prováděcími opatřeními Komise a bez 

dodatečných požadavků. 

__________________ __________________ 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o 

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 

Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, Úř. 

věst. 316, 14.11.2012, s.12. 

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o 

evropské normalizaci, změně směrnic Rady 

89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 

94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 

2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 

2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí 

Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského 

parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES, Úř. 

věst. 316, 14.11.2012, s.12. 

Odůvodnění 

Tato změna je s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu nezbytná. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 143 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(143) Přestože je za určitých okolností (143) Za určitých okolností je vhodné, 
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vhodné, aby vnitrostátní regulační orgány 

ukládaly za účelem plnění cílů, jako je 

spojení mezi koncovými body sítě a 

interoperabilita služeb, povinnosti 

operátorům, kteří nemají významnou tržní 

sílu, je nutné zajistit, aby byly tyto 

povinnosti ukládány v souladu s 

předpisovým rámcem, a zejména s jeho 

oznamovacími postupy. 

aby vnitrostátní regulační orgány ukládaly 

za účelem plnění cílů, jako je spojení mezi 

koncovými body sítě a interoperabilita 

služeb, povinnosti operátorům, kteří nemají 

významnou tržní sílu. Takové povinnosti 

však mohou být ukládány pouze tehdy, je-

li to odůvodněno plněním cílů této 

směrnice a jsou-li tyto povinnosti 

objektivně odůvodněné, transparentní, 

přiměřené a nediskriminační a jejich 

účelem je podpora efektivity, udržitelné 

hospodářské soutěže, efektivních investic 

a inovací, kdy přinášejí co nejvyšší výhody 

koncovým uživatelům a jsou uloženy v 

souladu s předpisovým rámcem, a zejména 

s jeho oznamovacími postupy. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 194 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(194) Univerzální služba je „záchrannou 

sítí“, která má zajišťovat dostupnost 

určitých minimálních služeb pro všechny 

uživatele za dostupnou cenu, pokud 

absence takové dostupnosti znamená riziko 

sociálního vyloučení a neumožňuje 

občanům plné sociální a ekonomické 

zapojení do společnosti. 

(194) Univerzální služba je „záchrannou 

sítí“, která má zajišťovat dostupnost 

určitých minimálních služeb pro všechny 

spotřebitele za dostupnou cenu, pokud 

absence takové dostupnosti znamená riziko 

sociálního vyloučení a neumožňuje 

občanům plné sociální a ekonomické 

zapojení do společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 196 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(196) Základním požadavkem univerzální 

služby je zajistit, aby všichni koncoví 

uživatelé měli za dostupnou cenu přístup 

ke službě dostupného funkčního internetu 

a hlasové komunikační službě, alespoň v 

pevném místě. Členské státy by rovněž 

měly mít možnost zajistit cenovou 

(196) Základním požadavkem univerzální 

služby je zajistit, aby všichni spotřebitelé 

měli za dostupnou cenu přístup ke službě 

dostupného internetu a hlasové 

komunikační službě, alespoň v pevném 

místě. Neměla by však existovat žádná 

omezení týkající se technických 
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dostupnost služeb, které nejsou 

poskytovány v pevném místě, nýbrž jsou 

poskytovány na mobilním základě, pokud 

to považují za nutné pro plné zapojení 

občanů do společnosti a ekonomiky. 
Neměla by existovat žádná omezení 

týkající se technických prostředků, které 

umožňují použití drátových nebo 

bezdrátových technologií, jimiž se spojení 

zajišťuje, ani žádná další omezení týkající 

se kategorie operátorů, kteří poskytují část 

povinností nebo všechny povinnosti 

univerzální služby. 

prostředků, které umožňují použití 

drátových nebo bezdrátových technologií, 

jimiž se spojení v pevném místě zajišťuje, 

ani žádná další omezení týkající se 

kategorie operátorů, kteří poskytují část 

povinností nebo všechny povinnosti 

univerzální služby. V této souvislosti je 

třeba zvláště dbát na to, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením měli 

ekvivalentní přístup. Členské státy by 

rovněž měly mít možnost zajistit cenovou 

dostupnost služeb na mobilním základě, 

pokud to považují za nutné pro plné 

sociální a ekonomické zapojení občanů do 

společnosti.  

  

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 197 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(197) Rychlost přístupu k internetu, 

kterou má daný uživatel, závisí na řadě 

faktorů, mimo jiné na poskytovateli 

(poskytovatelích) internetového připojení i 

na dané aplikaci, pro kterou se přípojka 

využívá. Služba cenové dostupného 

funkčního přístupu k internetu by měla 

dostatečným způsobem podporovat přístup 

k určitým minimálním základním 

službám, jež odrážejí služby využívané 

většinou koncových uživatelů, a jejich 

využívání. Tento minimální seznam služeb 

by měly členské státy dále upřesnit, aby 

byla umožněna odpovídající míra 
sociálního začlenění a účasti na digitální 

společnosti a ekonomice na jejich území. 

(197) Rychlost přístupu k internetu, 

kterou má daný uživatel, závisí na řadě 

faktorů, mimo jiné na poskytovateli 

(poskytovatelích) internetového připojení i 

na dané aplikaci, pro kterou se přípojka 

využívá. Dostupnost cenově dosažitelného 

přístupu k internetu zajištěného v rámci 

povinnosti poskytovat univerzální službu 
by měla mít dostatečnou kapacitu k tomu, 

aby byl umožněn přístup k základním 

internetovým službám a k alespoň 

minimální šířce šířce pásma, která 

odpovídá průměrnému užívání těchto 

služeb většinou populace s cílem zajistit 

přiměřenou úroveň sociálního začlenění a 

účasti na digitální společnosti a ekonomice. 

Vnitrostátní regulační orgány stanoví v 

souladu s pokyny sdružení BEREC 

nejvhodnější způsob k poskytnutí pásma 

potřebného k tomu, aby bylo možné 

poskytovat alespoň minimální rozsah 

služeb; vnitrostátní regulační orgány 

přitom vycházejí z kapacity přístupu k 
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internetu dostupné pro většinu populace 

určitého území členského státu nebo jeho 

části. Například mohou definovat 

kapacitu jako minimální požadavky na 

kvalitu služeb, včetně minimální šírky 

pásmy a objemu dat. Na jakoukoli 

takovouto službu přístupu k internetu, 

včetně případného seznamu služeb nebo 

minimální šířky pásma přijaté v rámci 

služeby všeobecného zájmu, se vztahují 

požadavky práva Unie týkající se 

otevřeného internetu, zejména požadavky 

stanovené nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120. 

 __________________ 

 1aNařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 

2015, kterým se stanoví opatření týkající 

se přístupu k otevřenému internetu a mění 

směrnice 2002/22/ES o univerzální službě 

a právech uživatelů týkajících se sítí a 

služeb elektronických komunikací a 

nařízení (EU) č. 531/2012 o roamingu ve 

veřejných mobilních komunikačních 

sítích v Unii (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, 

s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 198 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(198) Koncoví uživatelé by neměli být 

nuceni mít přístup ke službám, které 

nechtějí, a mělo by být proto možné na 

žádost omezit pro způsobilé koncové 

uživatele cenově dostupnou univerzální 

službu pouze na hlasové komunikační 

služby 

(198) Spotřebitelé by neměli být nuceni 

mít přístup ke službám, které nechtějí, a 

mělo by být proto možné na žádost omezit 

pro způsobilé spotřebitele cenově 

dostupnou univerzální službu pouze na 

hlasové komunikační služby 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 200 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(200) Dostupnou cenou se rozumí cena 

stanovená členskými státy na vnitrostátní 

úrovni s přihlédnutím ke zvláštním 

vnitrostátním podmínkám; tato cena může 

zahrnovat zvláštní sazby nebo balíčky pro 

uspokojování potřeb uživatelů s nízkým 

příjmem nebo uživatelů se zvláštními 

sociálními potřebami, včetně starších osob, 

zdravotně postižených osob nebo 

koncových uživatelů, kteří žijí ve 

venkovských nebo zeměpisně izolovaných 

oblastech. Tyto nabídky by měly obsahovat 

pouze základní prvky, aby se předešlo 

narušení fungování trhu. Cenová 

dostupnost pro jednotlivé koncové 

uživatele by měla být založena na jejich 

právu uzavřít smlouvu s poskytovatelem, 

dostupnosti čísla, stálém připojení ke 

službě a jejich schopnosti sledovat a 

ovlivňovat své výdaje. 

(200) Dostupnou cenou se rozumí cena 

stanovená členskými státy na vnitrostátní 

úrovni s přihlédnutím ke zvláštním 

vnitrostátním podmínkám; tato cena by 

měla zahrnovat zvláštní sociální sazby 

nebo balíčky pro uspokojování potřeb 

uživatelů s nízkým příjmem nebo uživatelů 

se zvláštními sociálními potřebami. Mezi 

tyto koncové uživatele mohou patřit starší 

osoby, osoby se zdravotním postižením 
nebo spotřebitelé žijící ve venkovských 

nebo zeměpisně izolovaných oblastech. 

Tyto nabídky by měly obsahovat pouze 

základní prvky, aby se předešlo narušení 

fungování trhu a bylo zajištěno právo 

těchto osob na veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací. Cenová 

dostupnost pro jednotlivé spotřebitele by 

měla být založena na jejich právu uzavřít 

smlouvu s poskytovatelem, dostupnosti 

čísla, stálém připojení ke službě a jejich 

schopnosti sledovat a ovlivňovat své 

výdaje. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 201 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(201) Nemělo by již být nadále možné 

odpírat koncovým uživatelům přístup k 

určitým minimálním službám připojení. 

Právo uzavřít smlouvu s poskytovatelem 

by mělo znamenat, že koncoví uživatelé, 

kterým mohou být minimální služby 

odepřeny, zejména uživatelé s nízkým 

příjmem nebo zvláštními sociálními 

potřebami, by měli mít možnost uzavřít 

smlouvu o poskytování služby dostupného 

funkčního přístupu k internetu a hlasové 

komunikační služby alespoň v pevném 

místě s jakýmkoliv podnikem, který v 

daném místě takové služby poskytuje. Aby 

(201) Nemělo by již být nadále možné 

odpírat spotřebitelům přístup k určitým 

minimálním službám připojení. Právo 

uzavřít smlouvu s poskytovatelem by mělo 

znamenat, že spotřebitelé, kterým mohou 

být minimální služby odepřeny, zejména 

spotřebitelé s nízkým příjmem nebo 

zvláštními sociálními potřebami, by měli 

mít možnost uzavřít smlouvu 

o poskytování služby dostupného 

funkčního přístupu k internetu a hlasové 

komunikační služby alespoň v pevném 

místě s jakýmkoliv poskytovatelem, který v 

daném místě takové služby poskytuje. Aby 
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se minimalizovala finanční rizika, jako je 

neplacení účtů, měly by mít podniky 

možnost poskytovat tyto služby formou 

předplatného, na základě cenově 

dostupných individuálních předplacených 

jednotek. 

se minimalizovala finanční rizika, jako je 

neplacení účtů, měly by mít podniky 

možnost poskytovat tyto služby formou 

předplatného, na základě cenově 

dostupných individuálních předplacených 

jednotek. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 202 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(202) S cílem zajistit, aby občané byli 

dostupní prostřednictvím hlasových 

komunikačních služeb, by členské státy 

měly zajistit přístup k telefonnímu číslu na 

přiměřenou dobu i během období, kdy 

hlasové komunikační služby nejsou 

využívány. Podniky by měly být schopny 

zavést mechanismy ke zjišťování trvalého 

zájmu koncových uživatelů o zachování 

přístupu k tomuto číslu. 

(202) S cílem zajistit, aby občané byli 

dostupní prostřednictvím hlasových 

komunikačních služeb, by členské státy 

měly zajistit přístup k telefonnímu číslu na 

přiměřenou dobu i během období, kdy 

hlasové komunikační služby nejsou 

využívány. Poskytovatelé by měli být 

schopni zavést mechanismy ke zjišťování 

trvalého zájmu spotřebitelů o zachování 

přístupu k tomuto číslu. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 204 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(204) Aby bylo možné posoudit, zda jsou 

nutná opatření k zajištění cenové 

dostupnosti, by vnitrostátní regulační 

orgány měly být schopny sledovat vývoj a 

podrobnosti nabídky sazeb nebo balíčků 

pro koncové uživatele s nízkými příjmy 

nebo se zvláštními potřebami. 

(204) Aby bylo možné posoudit, zda jsou 

nutná opatření k zajištění cenové 

dostupnosti, by vnitrostátní regulační 

orgány měly být schopny sledovat vývoj a 

podrobnosti nabídky sazeb nebo balíčků 

pro spotřebitele s nízkými příjmy nebo se 

zvláštními potřebami. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 205 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(205) Pokud dodatečná opatření nad 

rámec základní nabídky sazeb nebo 

balíčků poskytované podniky nejsou 

dostatečná pro zajištění cenové dostupnosti 

pro koncové uživatele s nízkými příjmy 

nebo se zvláštními potřebami, může být s 

ohledem na nutnost minimalizace 

narušení trhu vhodnou alternativou 

přímá podpora pro tyto koncové uživatele, 

například ve formě poukazů. 

(205) Pokud dodatečná opatření nad 

rámec sociálních sazeb nebo balíčků, které 

nabízejí poskytovatelé, nejsou sama o sobě 

dostatečná pro zajištění cenové dostupnosti 

pro všechny spotřebitele s nízkými příjmy 

nebo se zvláštními potřebami, měly by mít 

členské státy možnost poskytnout těmto 

spotřebitelům přímou dodatečnou 

podporu, například ve formě poukazů pro 

spotřebitele nebo přímých plateb 

poskytovatelům. S ohledem na nutnost 

minimalizovat narušení trhu to může být 

vhodnou alternativou jiných opatření. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 206 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(206) Členské státy by měly zavést 

opatření, kterými podpoří vznik trhu pro 

cenově dostupné produkty a služby 

upravené pro zdravotně postižené koncové 

uživatele včetně zařízení vybavených 

pomocnými technologiemi. Toho lze 

dosáhnout mimo jiné odkazem na evropské 

normy, nebo zavedením požadavků v 

souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady xxx/YYYY/EU o 

sbližování právních a správních předpisů 

členských států týkajících se požadavků 

na přístupnost u výrobků a služeb38. 

Členské státy by měly vymezit vhodná 

opatření podle vnitrostátních specifik, což 

by členským státům poskytlo flexibilitu v 

přijímání zvláštních opatření, například 

pokud trh nenabízí cenově dostupné 

produkty a služby upravené pro zdravotně 

postižené koncové uživatele za běžných 

hospodářských podmínek. 

(206) Členské státy by měly zavést 

opatření, kterými podpoří vznik trhu pro 

cenově dostupné produkty a služby 

upravené pro spotřebitele se zdravotním 

postižením na základě přístupu 

univerzálního designu, případně včetně 

zařízení vybavených pomocnými 

technologiemi, které budou 

interoperabilní s veřejně dostupnými 

zařízeníi a službami pro elektronické 

komunikace. Toho lze dosáhnout mimo 

jiné odkazem na evropské normy, jako je 

evropská norma EN 301 549 V1.1.2 

(2015-04) nebo zavedením požadavků v 

souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady xxx/YYYY/EU38. 

Členské státy by měly vymezit vhodná 

opatření podle vnitrostátních specifik, což 

by členským státům poskytlo flexibilitu v 

přijímání zvláštních opatření, například 

pokud trh nenabízí cenově dostupné 

produkty a služby upravené pro 

spotřebitele se zdravotním postižením za 

běžných hospodářských podmínek. Aby 
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nebyli znevýhodněni spotřebitelé se 

zdravotním postižením, měly by být 

průměrné náklady na přenosové služby 

pro spotřebitele se zdravotním postižením 

ekvivalentní průměrným nákladům na 

hlasové komunikační služby. Čisté 

náklady poskytovatelů přenosových služeb 

by mělý být kompenzovány na základě 

článku 84. 

__________________ __________________ 

38 Úř. věst. C […], […], s. […]. 38 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady xxx/YYYY/EU ze dne ... o sbližování 

právních a správních předpisů členských 

států týkajících se požadavků na 

přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. 

...,..., s...). 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 207 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(207) V případě datových komunikačních 

služeb s dostatečnou rychlostí přenosu dat 

umožňující funkční přístup k internetu jsou 

pevná připojení téměř všude dostupná a 

používá je většina občanů v celé Unii. 

Pokrytí standardním pevným 

širokopásmovým připojením v Unii je v 

roce 2015 dostupné pro 97 % domácností s 

průměrnou mírou využívání 72 %, přičemž 

služby založené na bezdrátových 

technologiích mají ještě větší dosah. Mezi 

jednotlivými členskými státy však existují 

rozdíly v přístupnosti a cenové dostupnosti 

pevného širokopásmového připojení v 

městských a venkovských oblastech. 

(207) V případě datových komunikačních 

služeb s dostatečnou rychlostí přenosu dat 

umožňující přístup k internetu jsou pevná 

připojení téměř všude dostupná a používá 

je většina občanů v celé Unii. Pokrytí 

standardním pevným širokopásmovým 

připojením v Unii je v roce 2015 dostupné 

pro 97 % domácností s průměrnou mírou 

využívání 72 %, přičemž služby založené 

na bezdrátových technologiích mají ještě 

větší dosah. Mezi jednotlivými členskými 

státy však existují rozdíly v přístupnosti a 

cenové dostupnosti pevného 

širokopásmového připojení v městských a 

venkovských oblastech. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 208 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(208) Vedoucí úlohu při zajišťování 

dostupnosti širokopásmového přístupu k 

internetu se stále větší kapacitou má hrát 

trh. V oblastech, kde by jej trh 

neposkytoval, budou zřejmě jiné nástroje 

veřejné politiky na podporu dostupnosti 

funkčního přístupu k internetovému 

připojení v zásadě nákladově efektivnější a 

budou narušovat trh méně než zavedení 

povinnosti univerzální služby, například 

využívání finančních nástrojů, jako jsou 

nástroje dostupné v rámci fondu EFSI a 

Nástroje pro propojení Evropy, využívání 

veřejného financování z evropských 

strukturálních a investičních fondů, 

udělování práv na užívání rádiového 

spektra podmíněné povinnostmi pokrytí s 

cílem podpořit zavádění širokopásmových 

sítí v méně obydlených oblastech a veřejné 

investice v souladu s pravidly Unie pro 

státní podporu. 

(208) Vedoucí úlohu při zajišťování 

dostupnosti širokopásmového přístupu k 

internetu se stále větší kapacitou má hrát 

trh. V oblastech, kde by jej trh 

neposkytoval, budou zřejmě jiné nástroje 

veřejné politiky na podporu dostupnosti 

přístupu k internetovému připojení v 

zásadě nákladově efektivnější a budou 

narušovat trh méně než zavedení 

povinnosti univerzální služby, například 

využívání finančních nástrojů, jako jsou 

nástroje dostupné v rámci fondu EFSI a 

Nástroje pro propojení Evropy, využívání 

veřejného financování z evropských 

strukturálních a investičních fondů, 

udělování práv na užívání rádiového 

spektra podmíněné povinnostmi pokrytí s 

cílem podpořit zavádění širokopásmových 

sítí v méně obydlených oblastech a veřejné 

investice v souladu s pravidly Unie pro 

státní podporu. Tato směrnice by nicméně 

měla členským státům ponechat možnost 

využívat povinnosti univerzální služby 

jako potenciální opatření k zajištění 

dostupnosti přístupu k internetu, pokud to 

daný členský stát považuje za nezbytné. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 209 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(209) Pokud se po řádném posouzení a 

zohlednění výsledků zeměpisného 

průzkumu zavedení sítí, který provede 

vnitrostátní regulační orgán, ukáže, že v 

některých oblastech pravděpodobně ani trh 

ani mechanismy veřejného zásahu nezajistí 

pro koncové uživatele připojení umožňující 

poskytování služby funkčního přístupu k 

internetu, jak je vymezen členskými státy v 

souladu s čl. 79 odst. 2, a hlasových 

komunikačních služeb v pevném místě, 

(209) Pokud se po řádném posouzení a 

zohlednění výsledků zeměpisného 

průzkumu zavedení sítí, který provede 

vnitrostátní regulační orgán, ukáže, že v 

některých oblastech pravděpodobně ani trh 

ani mechanismy veřejného zásahu nezajistí 

pro spotřebitele připojení umožňující 

poskytování služby přístupu k internetu, 

jak je vymezen členskými státy v souladu s 

čl. 79 odst. 2, a hlasových komunikačních 

služeb v pevném místě, měly by mít 
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měly by mít členské státy možnost 

výjimečně určit různé podniky nebo 

skupiny podniků k poskytování těchto 

služeb v různých částech území daného 

státu, kterých se to týká. Povinnosti 

univerzální služby na podporu dostupnosti 

služby funkčního přístupu k internetu 

mohou být členskými státy omezeny na 

hlavní sídlo nebo bydliště koncového 

uživatele. Neměla by existovat žádná 

omezení týkající se technických 

prostředků, čímž by se umožnilo využití 

drátových nebo bezdrátových technologií, 

jimiž se zajišťují služby funkčního 

přístupu k internetu a hlasové komunikační 

služby v pevném místě, ani žádná další 

omezení týkající se části povinností nebo 

všech povinností univerzální služby 

ukládaných operátorovi. 

členské státy možnost výjimečně určit 

různé podniky nebo skupiny podniků k 

poskytování těchto služeb v různých 

částech území daného státu, kterých se to 

týká. Povinnosti univerzální služby na 

podporu dostupnosti služby funkčního 

přístupu k internetu mohou být členskými 

státy omezeny na hlavní sídlo nebo 

bydliště spotřebitele. Neměla by existovat 

žádná omezení týkající se technických 

prostředků, čímž by se umožnilo využití 

drátových nebo bezdrátových technologií, 

jimiž se zajišťují služby přístupu k 

internetu a hlasové komunikační služby v 

pevném místě, ani žádná další omezení 

týkající se části povinností nebo všech 

povinností univerzální služby ukládaných 

operátorovi. 

Odůvodnění 

Viz předchozí návrhy zpravodajky. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 211 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(211) Náklady na zajištění dostupnosti 

připojení umožňujícího poskytování služby 

funkčního přístupu k internetu, jak je 

určena v souladu s čl. 79 odst. 2, a služby 

hlasové komunikace v pevném místě za 

dostupnou cenu v rámci povinností 

univerzální služby by se měly odhadovat 

zejména na základě posouzení očekávané 

finanční zátěže pro podniky a uživatele v 

odvětví elektronických komunikací. 

(211) Náklady na zajištění dostupnosti 

připojení umožňujícího poskytování služby 

funkčního přístupu k internetu, jak je 

určena v souladu s čl. 79 odst. 2, a služby 

hlasové komunikace v pevném místě za 

dostupnou cenu v rámci povinností 

univerzální služby by se měly odhadovat 

zejména na základě posouzení očekávané 

finanční zátěže pro poskytovatele a 

uživatele v odvětví elektronických 

komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 213 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(213) Pokud se podnik, který je určen k 

zajišťování dostupnosti funkčního přístupu 

k internetu nebo hlasové komunikační 

služby v pevném místě podle článku 81 

této směrnice, rozhodne celý svůj majetek 

tvořící místní přístupovou síť na území 

daného členského státu nebo jeho 

podstatnou část (z hlediska jeho povinnosti 

spojené s univerzální službou) odprodat 

samostatné právnické osobě náležející 

jinému vlastníkovi, měl by vnitrostátní 

regulační orgán posoudit dopad této 

transakce, aby zajistil nepřetržité plnění 

povinností univerzální služby na celém 

území daného státu nebo v jeho částech. Za 

tímto účelem by vnitrostátní regulační 

orgán, jenž podniku uložil povinnosti 

univerzální služby, měl být podnikem o 

tomto převodu informován předem. 

Posouzení vnitrostátního regulačního 

orgánu by nemělo ovlivnit provedení 

transakce. 

(213) Pokud se poskytovatel, který je 

určen k zajišťování dostupnosti přístupu k 

internetu nebo hlasové komunikační služby 

v pevném místě podle článku 81 této 

směrnice, rozhodne celý svůj majetek 

tvořící místní přístupovou síť na území 

daného členského státu nebo jeho 

podstatnou část (z hlediska jeho povinnosti 

spojené s univerzální službou) odprodat 

samostatné právnické osobě náležející 

jinému vlastníkovi, měl by vnitrostátní 

regulační orgán posoudit dopad této 

transakce, aby zajistil nepřetržité plnění 

povinností univerzální služby na celém 

území daného státu nebo v jeho částech. Za 

tímto účelem by vnitrostátní regulační 

orgán, jenž poskytovateli uložil povinnosti 

univerzální služby, měl být podnikem o 

tomto převodu informován předem. 

Posouzení vnitrostátního regulačního 

orgánu by nemělo ovlivnit provedení 

transakce. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 214 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(214) S cílem zajistit stabilitu a podpořit 

postupné zavedení změn by členské státy 

měly být po vstupu této směrnice v platnost 

schopny pokračovat v zajišťování 

poskytování univerzálních služeb, jiných 

než služby funkčního přístupu k internetu 

a služby hlasové komunikace, které na 

základě směrnice 2002/22/ES patří mezi 

jejich povinnosti univerzální služby, na 

svém území za předpokladu, že takové 

nebo srovnatelné služby nejsou za běžných 

obchodních podmínek dostupné. Možnost 

pokračovat v poskytování veřejných 

telefonních automatů, účastnických 

seznamů a informačních služeb o 

(214) S cílem zajistit stabilitu a podpořit 

postupné zavedení změn by členské státy 

měly být po vstupu této směrnice v platnost 

schopny pokračovat v zajišťování 

poskytování univerzálních služeb, jiných 

než služby přístupu k internetu a služby 

hlasové komunikace, které na základě 

směrnice 2002/22/ES patří mezi jejich 

povinnosti univerzální služby, na svém 

území za předpokladu, že takové nebo 

srovnatelné služby nejsou za běžných 

obchodních podmínek dostupné. Na 

hlavních místech vstupu do země, jako 

jsou letiště či vlakové a autobusové 

stanice, jakož i na místech využívaných v 
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účastnických číslech v rámci univerzální 

služby, dokud se bude jevit, že jsou 

potřebné, by členským státům poskytla 

flexibilitu, aby mohla být řádně zohledněna 

rozdílná situace v jednotlivých členských 

státech. Takové služby by však měly být 

financovány z veřejných prostředků, stejně 

jako další povinnosti univerzální služby. 

nouzových situacích, jako jsou 

nemocnice, policejní stanice a nouzová 

dálniční stání, by měly být členské státy 

schopny poskytovat veřejné telefonní 

automaty a přístupové body pro 

komunikace odpovídající přiměřeným 

potřebám koncových uživatelů, včetně 

koncových uživatelů se zdravotním 

postižením. Možnost pokračovat v 

poskytování veřejných telefonních 

automatů, účastnických seznamů a 

informačních služeb o účastnických číslech 

v rámci univerzální služby, dokud se bude 

jevit, že jsou potřebné, by členským státům 

poskytla flexibilitu, aby mohla být řádně 

zohledněna rozdílná situace v jednotlivých 

členských státech. Takové služby by však 

měly být financovány z veřejných 

prostředků, stejně jako další povinnosti 

univerzální služby.  

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 215 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(215) Členské státy by měly sledovat 

situaci koncových uživatelů z hlediska 

jejich využívání funkčního přístupu k 

internetu a hlasových komunikačních 

služeb a zejména z hlediska cenové 

dostupnosti. Cenová dostupnost funkčního 

přístupu k internetu a hlasových 

komunikačních služeb souvisí s 

informacemi, které obdrží uživatelé 

ohledně výdajů, jakož i relativní náklady v 

porovnání s jinými službami, a rovněž 

souvisí s jejich schopností kontrolovat 

výdaje. Cenovou dostupností se tedy 

rozumí poskytnutí práv spotřebitelům 

prostřednictvím povinností uložených 

podnikům. Tyto povinnosti zahrnují 

určitou úroveň podrobného rozpisu účtů, 

možnost spotřebitele selektivně blokovat 

určitá volání (jako jsou volání s vysokou 

cenou za služby se zvýšenou sazbou), 

(215) Členské státy by měly sledovat 

situaci spotřebitelů z hlediska jejich 

využívání přístupu k internetu a hlasových 

komunikačních služeb a zejména z 

hlediska cenové dostupnosti. Cenová 

dostupnost přístupu k internetu a hlasových 

komunikačních služeb souvisí s 

informacemi, které obdrží spotřebitelé 

ohledně výdajů, jakož i relativní náklady v 

porovnání s jinými službami, a rovněž 

souvisí s jejich schopností kontrolovat 

výdaje. Cenovou dostupností se tedy 

rozumí poskytnutí práv spotřebitelům 

prostřednictvím povinností uložených 

poskytovatelům. Tyto povinnosti zahrnují 

určitou úroveň podrobného rozpisu účtů, 

možnost spotřebitele selektivně blokovat 

určitá volání (jako jsou volání s vysokou 

cenou za služby se zvýšenou sazbou), 

možnost spotřebitelů kontrolovat výdaje 
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možnost spotřebitelů kontrolovat výdaje 

formou předplatného a možnost 

spotřebitelů započíst počáteční poplatky za 

připojení. Taková opatření si mohou 

vyžádat přezkoumání a změnu s ohledem 

na vývoj trhu. 

formou předplatného a možnost 

spotřebitelů započíst počáteční poplatky za 

připojení. Taková opatření si mohou 

vyžádat přezkoumání a změnu s ohledem 

na vývoj trhu. 

 

Pozměňovací návrh  36 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 217 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(217) Pokud poskytování funkčního 

přístupu k internetu a hlasových 

komunikačních služeb nebo poskytování 

jiných univerzálních služeb podle článku 

85 při řádném zohlednění nákladů a příjmů 

a rovněž nehmotných výhod plynoucích z 

poskytování těchto služeb vede k 

neúměrnému zatížení podniku, lze toto 

neúměrné zatížení započítat do výpočtu 

čistých nákladů spojených s povinnostmi 

univerzální služby. 

(217) Pokud poskytování přístupu k 

internetu a hlasových komunikačních 

služeb nebo poskytování jiných 

univerzálních služeb podle článku 82 při 

řádném zohlednění nákladů a příjmů a 

rovněž nehmotných výhod plynoucích z 

poskytování těchto služeb vede k 

neúměrnému zatížení poskytovatele, lze 

toto neúměrné zatížení započítat do 

výpočtu čistých nákladů spojených s 

povinnostmi univerzální služby. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 221 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(221) Jestliže nějaká povinnost 

univerzální služby představuje 

nespravedlivou zátěž pro podnik, je vhodné 

umožnit členským státům zavedení 

mechanismů pro účinnou úhradu čistých 

nákladů. Čisté náklady na povinnosti 

univerzální služby by měly být uhrazeny 

prostřednictvím veřejných finančních 

prostředků. Funkční přístup k internetu 

představuje přínos nejen pro odvětví 

elektronických komunikací, ale rovněž pro 

digitální ekonomiku v širším slova smyslu 

a společnost jako celek. Poskytování 

připojení, které podporuje vysokou 

(221) Jestliže nějaká povinnost 

univerzální služby představuje 

nespravedlivou zátěž pro podnik, je vhodné 

umožnit členským státům zavedení 

mechanismů pro účinnou úhradu čistých 

nákladů. Čisté náklady na povinnosti 

univerzální služby by měly být uhrazeny 

prostřednictvím veřejných finančních 

prostředků. Ve výjimečných případech 

mohou členské státy přijmout nebo 

zachovat mechanismy pro rozdělení 

čistých nákladů na povinnosti univerzální 

služby mezi poskytovatele sítí a služeb 

elektronických komunikací a podniky 
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rychlost širokopásmového připojení, 

narůstajícímu počtu koncových uživatelů 

umožňuje těmto uživatelům využívat 

služby on-line, a aktivně se tak zapojit do 

digitální společnosti. Zajištění takových 

připojení na základě povinností univerzální 

služby slouží veřejnému zájmu 

přinejmenším tak, jako slouží zájmům 

poskytovatelů elektronických komunikací. 

Členské státy by proto měly kompenzovat 

čisté náklady na taková připojení, která 

podporují vysokou rychlost 

širokopásmového připojení, jako součást 

univerzální služby z veřejných prostředků, 

které lze chápat jako prostředky 

pocházející ze souhrnných státních 

rozpočtů. 

poskytující služby informační společnosti. 

Tyto mechanismy by měly podléhat 

přezkumu probíhajícímu alespoň jednou 

za tři roky s cílem určit, které čisté 

náklady by měly být i nadále sdíleny v 

rámci mechanismu a které by měly být 

převedeny na kompenzaci z veřejných 

prostředků. Funkční přístup k internetu 

představuje přínos nejen pro odvětví 

elektronických komunikací, ale rovněž pro 

digitální ekonomiku v širším slova smyslu 

a společnost jako celek. Poskytování 

připojení, které podporuje vysokou 

rychlost širokopásmového připojení, 

narůstajícímu počtu koncových uživatelů 

umožňuje těmto uživatelům využívat 

služby on-line, a aktivně se tak zapojit do 

digitální společnosti. Zajištění takových 

připojení na základě povinností univerzální 

služby slouží veřejnému zájmu 

přinejmenším tak, jako slouží zájmům 

poskytovatelů elektronických komunikací. 

Členské státy by proto měly kompenzovat 

čisté náklady na taková připojení, která 

podporují vysokou rychlost 

širokopásmového připojení, jako součást 

univerzální služby z veřejných prostředků, 

které lze chápat jako prostředky 

pocházející ze souhrnných státních 

rozpočtů. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 227 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(227) Vzhledem ke zvláštním aspektům 

podávání zpráv o pohřešovaných dětech by 

členské státy měly nadále dodržovat 

závazek týkající se zajištění toho, aby 

dobře fungující služba pro podávání zpráv 

o pohřešovaných dětech byla na jejich 

území skutečně dostupná pod číslem 

116000. 

(227) Vzhledem ke zvláštním aspektům 

podávání zpráv o pohřešovaných dětech by 

členské státy měly nadále dodržovat 

závazek týkající se zajištění toho, aby 

dobře fungující služba pro podávání zpráv 

o pohřešovaných dětech byla na jejich 

území skutečně dostupná pod číslem 

116000. Členské státy by měly zajistit, aby 

proběhl přezkum jejich vnitrostátního 

systému z hlediska provedení směrnice ve 
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vnitrostátním právu a jejího uplatňování, 

přičemž zváží opatření potřebná k 

dosažení dostatečné úrovně kvality služeb 

provozovaných pod číslem 116000 a 

uvolnění finančních prostředků 

nezbytných k provozování tísňové linky. 

Definice pohřešovaných dětí spadajících 

pod číslo 116000 by měla zahrnovat 

následující kategorie dětí: útěky z 

domova, mezinárodní únosy dětí, 

pohřešované děti, únosy dětí jejich rodiči, 

pohřešované děti migrantů, trestná 

činnost zahrnující únosy a zmizení dětí, 

pohlavní zneužívání a ohrožení dítěte na 

životě. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 227 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (227a) Přestože od doby, kdy byly v 

návaznosti na vydání rozhodnutí 

Evropské komise z roku 2007 uvedeny do 

provozu první tísňové linky, bylo 

vynaloženo značné úsilí na zvýšení 

povědomí o jejich existenci, potýkají se 

tyto linky v zemích, kde existují, s tím, že 

povědomí o nich není všude stejné a často 

bývá velmi nízké. Posílení jejich snah o 

zvyšování povědomí o volacím čísle a 

poskytovaných službách je důležitým 

krokem k zajištění lepší ochrany a 

podpory pohřešovaných dětí a k 

předcházení takovým případům. Členské 

státy a Komise by za tímto účelem měly i 

nadále podporovat úsilí o šíření znalosti 

čísla 116000 v široké veřejnosti a mezi 

příslušnými zúčastněnými stranami 

zapojenými do vnitrostátních systémů 

ochrany dětí. 
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Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 229 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(229) K dokončení jednotného trhu 

elektronických komunikací je rovněž 

potřeba odstranit překážky, které 

koncovým uživatelům brání v 

přeshraničním přístupu ke službám 

elektronických komunikací v celé Unii. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost by neměli 

koncovým uživatelům odmítat přístup k 

těmto službám nebo jej omezovat nebo je 

diskriminovat na základě státní příslušnosti 

nebo členského státu pobytu. Na základě 

objektivně odůvodnitelných rozdílů v 

nákladech a rizicích by však měla být 

možná diferenciace, která může jít nad 

rámec opatření stanovených v nařízení 

531/2012, pokud jde o zneužívání nebo 

nezvyklé využívání regulovaných 

maloobchodních roamingových služeb. 

(229) K dokončení jednotného trhu 

elektronických komunikací je rovněž 

potřeba odstranit překážky, které 

koncovým uživatelům brání v 

přeshraničním přístupu ke službám 

elektronických komunikací v celé Unii. 

Poskytovatelé služeb elektronických 

komunikací pro veřejnost by neměli 

koncovým uživatelům odmítat přístup k 

těmto službám nebo jej omezovat nebo je 

diskriminovat na základě státní 

příslušnosti, členského státu pobytu nebo 

členského státu usazení. Na základě 

objektivně odůvodnitelných rozdílů v 

nákladech a rizicích by však měla být 

možná diferenciace, která může jít nad 

rámec opatření stanovených v nařízení 

531/2012, pokud jde o zneužívání nebo 

nezvyklé využívání regulovaných 

maloobchodních roamingových služeb. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 229 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (229a) Velmi významné cenové rozdíly i 

nadále přetrvávají mezi domácími 

hlasovými a textovými službami a 

hlasovými a textovými službami 

ukončovanými v jiném členském státě, a 

to jak u pevné, tak u mobilní komunikace. 

Mezi jednotlivými zeměmi, operátory a 

tarifními balíčky i mezi mobilními a 

pevnými službami existují značné rozdíly 

a tato skutečnost má přetrvávající 

negativní dopad na zranitelnější skupiny 

zákazníků a vytváří překážky pro 

souvislou komunikaci uvnitř EU. Veškeré 
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významné rozdíly v maloobchodních 

cenách mezi službami elektronických 

komunikací v rámci jednoho členského 

státu a službami elektronických 

komunikací směřujícími do jiného 

členského státy by měly být odůvodněny 

poukazem na objektivní kritéria. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 230 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(230) Nesourodé provádění pravidel 

ochrany koncových uživatelů vytvořilo 

značné překážky pro vnitřní trh, které mají 

dopad jak na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací, tak na konečné 

uživatele. Tyto překážky by měly být 

omezeny tím, že bude možné používat 

stejná pravidla zajišťující jednotnou úroveň 

ochrany v celé Unii. Přesná a úplná 

harmonizace práv koncových uživatelů 

zahrnutých do působnosti této směrnice by 

měla výrazně zvýšit právní jistotu 

koncových uživatelů i poskytovatelů 

služeb elektronických komunikací a měla 

by značně snížit překážky pro vstup na trh 

a zbytečné zatížení související s 

dodržováním pravidel v důsledku jejich 

roztříštěnosti. Úplná harmonizace 

napomůže překonání překážek pro 

jednotný trh, které jsou důsledkem 

takových vnitrostátních ustanovení 

týkajících se koncových uživatelů, jež 

zároveň chrání vnitrostátní poskytovatele 

služeb před konkurencí z jiných členských 

států. Aby bylo dosaženo vysoké jednotné 

úrovně ochrany, měla by být řada 

ustanovení týkajících se koncových 

uživatelů v této směrnici na základě 

osvědčených postupů v členských státech 

přiměřeným způsobem posílena. Úplná 

harmonizace práv koncových uživatelů 

zvýší jejich důvěru na vnitřním trhu, 

jelikož budou při užívání služeb 

(230) Nesourodé provádění pravidel 

ochrany koncových uživatelů vytvořilo 

značné překážky pro vnitřní trh, které mají 

dopad jak na poskytovatele služeb 

elektronických komunikací, tak na konečné 

uživatele. Tyto překážky by měly být 

omezeny tím, že bude možné používat 

stejná pravidla zajišťující jednotnou úroveň 

ochrany v celé Unii. Přesná a úplná 

harmonizace práv koncových uživatelů 

zahrnutých do působnosti této směrnice by 

měla výrazně zvýšit právní jistotu 

koncových uživatelů i poskytovatelů 

služeb elektronických komunikací a měla 

by značně snížit překážky pro vstup na trh 

a zbytečné zatížení související s 

dodržováním pravidel v důsledku jejich 

roztříštěnosti. Úplná harmonizace 

napomůže překonání překážek pro 

jednotný trh, které jsou důsledkem 

takových vnitrostátních ustanovení 

týkajících se koncových uživatelů, jež 

zároveň chrání vnitrostátní poskytovatele 

služeb před konkurencí z jiných členských 

států. Aby bylo dosaženo vysoké jednotné 

úrovně ochrany, měla by být řada 

ustanovení týkajících se koncových 

uživatelů v této směrnici na základě 

osvědčených postupů v členských státech 

přiměřeným způsobem posílena. Úplná 

harmonizace práv koncových uživatelů 

zvýší jejich důvěru na vnitřním trhu, 

jelikož budou při užívání služeb 



 

PE602.838v02-00 38/149 AD\1133855CS.docx 

CS 

elektronických komunikací využívat výhod 

plynoucích ze stejně vysoké míry ochrany 

nejen ve svém členském státě, ale rovněž 

během pobytu, zaměstnání či cestování v 

jiných členských státech. Členské státy by 

měly zachovat možnost zavést vyšší 

úroveň ochrany koncových uživatelů v 

případech, pro něž je v této směrnici 

stanovena výslovná výjimka, a jednat v 

oblastech, které nespadají do oblasti 

působnosti této směrnice. 

elektronických komunikací využívat výhod 

plynoucích ze stejně vysoké míry ochrany 

nejen ve svém členském státě, ale rovněž 

během pobytu, zaměstnání či cestování v 

jiných členských státech. Podobně je třeba 

ubezpečit poskytovatele služeb 

elektronických komunikací, že ustanovení 

o koncových uživatelích a podmínky pro 

obecné oprávnění jsou ve vztahu k 

ustanovením o koncových uživatelích 

stejná. Členské státy by měly zachovat 

možnost zavést vyšší úroveň ochrany 

koncových uživatelů v případech, pro něž 

je v této směrnici stanovena výslovná 

výjimka, a jednat v oblastech, které 

nespadají do oblasti působnosti této 

směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 231 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(231) Smlouvy jsou pro koncové 

uživatele důležitým nástrojem k zajištění 

transparentnosti informací a právní jistoty. 

Většina poskytovatelů služeb v 

konkurenčním prostředí bude uzavírat 

smlouvy se svými zákazníky z důvodů 

obchodní potřebnosti. Kromě ustanovení 

této směrnice se použijí požadavky 

stávajících právních předpisů Unie na 

ochranu spotřebitele vztahující se na 

smlouvy, zejména směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech 

spotřebitelů39 a směrnice Rady 93/13/EHS 

ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách pro, pokud jde o transakce se 

spotřebitelem, které se týkají sítí a služeb 

elektronických komunikací. 

(231) Smlouvy jsou pro koncové 

uživatele důležitým nástrojem k zajištění 

transparentnosti informací a právní jistoty. 

Většina poskytovatelů služeb v 

konkurenčním prostředí bude uzavírat 

smlouvy se svými zákazníky z důvodů 

obchodní potřebnosti. Kromě ustanovení 

této směrnice se použijí požadavky 

stávajících právních předpisů Unie na 

ochranu spotřebitele vztahující se na 

smlouvy, zejména směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech 

spotřebitelů39 a směrnice Rady 93/13/EHS 

ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených 

podmínkách ve spotřebitelských 

smlouvách pro, pokud jde o transakce se 

spotřebitelem, které se týkají sítí a služeb 

elektronických komunikací. To, že do této 

směrnice jsou zahrnuty požadavky na 

informace, které mohou být požadovány 

také podle směrnice 2011/83/EU, by 

nemělo vést k tomu, že tyto informace 

budou v rámci předsmluvních a 
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smluvních dokumentů poskytovány 

dvakrát. Má se za to, že splněním 

požadavků na informace podle této 

směrnice, včetně případných přísnějších či 

podrobnějších požadavků, jsou splněny 

rovněž požadavky na informace podle 

směrnice 2011/83/EU. 

__________________ __________________ 

39 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 

právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

39 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o 

právech spotřebitelů, kterou se mění 

směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 

85/577/EHS a směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. L 

304, 22.11.2011, s. 64). 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 232 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(232) Ustanovení o smluvních 

podmínkách v této směrnici by měla platit 

bez ohledu na výši plateb ze strany 

zákazníka. Měla by platit nejen pro 

spotřebitele, ale i pro mikropodniky a malé 

podniky, jak stanoví doporučení Komise 

2003/361/ES, jejichž vyjednávací pozice je 

srovnatelná s pozicí spotřebitelů a které by 

proto měly požívat stejné úrovně ochrany. 

Ustanovení o smluvních podmínkách, 

včetně ustanovení směrnice 2011/83/EU o 

právech spotřebitelů, by měla platit pro 

tyto podniky automaticky, pokud 

neupřednostňují vyjednání individuálních 

smluvních podmínek s poskytovateli 

služeb elektronických komunikací. Na 

rozdíl od mikropodniků a malých podniků 

mají větší podniky obvykle větší 

vyjednávací sílu, proto nejsou odkázány na 

stejné smluvní požadavky na informace 

jako spotřebitelé. Další ustanovení, 

například ustanovení o přenositelnosti 

(232) Ustanovení této směrnice týkající 

se smluv by měla platit nejen pro 

spotřebitele, ale i pro mikropodniky a malé 

podniky, jak stanoví doporučení Komise 

2003/361/ES, a pro neziskové organizace 

definované vnitrostátními právem, jejichž 

vyjednávací pozice je srovnatelná s pozicí 

spotřebitelů a které by proto měly požívat 

stejné úrovně ochrany. Ustanovení o 

smluvních podmínkách, včetně ustanovení 

směrnice 2011/83/EU o právech 

spotřebitelů, by měla platit pro tyto 

podniky automaticky, pokud 

neupřednostňují vyjednání individuálních 

smluvních podmínek s poskytovateli 

služeb elektronických komunikací. Na 

rozdíl od mikropodniků a malých podniků 

mají větší podniky obvykle větší 

vyjednávací sílu, proto nejsou odkázány na 

stejné smluvní požadavky na informace 

jako spotřebitelé. Další ustanovení, 

například ustanovení o přenositelnosti 



 

PE602.838v02-00 40/149 AD\1133855CS.docx 

CS 

čísla, která jsou důležitá rovněž pro větší 

podniky, by měla i nadále platit pro 

všechny koncové uživatele. 

čísla, která jsou důležitá rovněž pro větší 

podniky, by měla i nadále platit pro 

všechny koncové uživatele. „Neziskové 

organizace“ jsou právnické osoby, které 

pro své vlastníky či členy nevytvářejí zisk. 

Neziskovými organizacemi jsou zejména 

charitativní organizace nebo jiné typy 

organizací veřejného zájmu. Vzhledem k 

tomu, že neziskové organizace jsou v 

podobné situaci jako malé podniky a 

mikropodniky, je legitimní přistupovat k 

těmto organizacím v rámci této směrnice 

stejným způsobem jako k mikropodnikům 

a malým podnikům, pokud jde o práva 

koncových uživatelů. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 233 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(233) Specifika odvětví elektronických 

komunikací vyžadují kromě horizontálních 

smluvních pravidel i několik dodatečných 

ustanovení na ochranu koncových 

uživatelů. Koncoví uživatelé by mimo jiné 

měli být informováni o veškerých 

nabízených úrovních kvality služeb, 

podmínkách propagačních akcí a ukončení 

smlouvy, platných plánech sazeb a sazbách 

za služby, na které se vztahují zvláštní 

cenové podmínky. Tyto informace se týkají 

většiny veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací, avšak netýkají 

se interpersonálních komunikačních 

služeb nezávislých na číslech. Aby 

koncoví uživatelé mohli učinit 

informovanou volbu, je zásadně důležité, 

aby požadované příslušné informace byly 

poskytnuty před uzavřením smlouvy a byly 

jasně a srozumitelně formulovány. Ze 

stejného důvodu by poskytovatelé služeb 

měli předkládat shrnutí základních 

smluvních podmínek. Pro lepší 

srovnatelnost a snížení nákladů na 

dodržování povinností by sdružení BEREC 

(233) Specifika odvětví elektronických 

komunikací vyžadují kromě horizontálních 

smluvních pravidel i několik dodatečných 

ustanovení na ochranu koncových 

uživatelů. Koncoví uživatelé by mimo jiné 

měli být informováni o veškerých 

nabízených úrovních kvality služeb, 

podmínkách propagačních akcí a ukončení 

smlouvy, platných plánech sazeb a sazbách 

za služby, na které se vztahují zvláštní 

cenové podmínky. Tyto informace se týkají 

služeb přístup k internetu, veřejně 

dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb a přenosových 

služeb používaných pro vysílání. 

Poskytovatelé veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací by neměli 

podléhat požadavkům na poskytování 

informací o smlouvách, pokud 

poskytovatel a přidružené společnosti 

nebo osoby nedostávají žádnou odměnu 

přímo nebo nepřímo spojenou s 

poskytováním služeb elektronických 

komunikací. Tato situace se například 

může týkat vysoké školy poskytující 
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mělo vypracovat šablonu těchto shrnutí 

smluv. 
návštěvníkům přístup ke své síti Wi-Fi ve 

svých prostorách bez nároku na odměnu 

za poskytování této služby elektronických 

komunikací, a to ani ve formě platby od 

uživatelů, ani prostřednictvím zisků z 

reklamy. Aby koncoví uživatelé mohli 

učinit informovanou volbu, je zásadně 

důležité, aby požadované příslušné 

informace byly poskytnuty před uzavřením 

smlouvy a byly jasně a srozumitelně 

formulovány. Ze stejného důvodu by 

poskytovatelé služeb měli předkládat 

shrnutí základních smluvních podmínek. 

Pro lepší srovnatelnost a snížení nákladů 

na dodržování povinností by měla Komise 

po konzultaci se sdružením BEREC 

přijmout šablonu těchto shrnutí smluv. 

Nedílnou součástí konečné smlouvy by 

měly být předsmluvní informace a šablona 

shrnutí. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 235 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(235) Pokud jde o koncová zařízení, ve 

smlouvě se zákazníkem by měly být 

uvedeny informace o veškerých 

omezeních, která poskytovatel klade na 

užívání koncových zařízení zákazníkem, 

jako je zablokování SIM karty u mobilních 

přístrojů, pokud taková omezení nejsou 

vnitrostátními právními předpisy zakázána, 

a o veškerých poplatcích při ukončení 

smlouvy před nebo po uplynutí sjednané 

doby platnosti, včetně nákladů v případě, 

že si zákazník přeje zařízení ponechat. 

Veškeré poplatky za koncové zařízení a za 

výhody z propagačních akcí při 

předčasném ukončení smlouvy by měly 

být vypočítány na základě běžných 

způsobů odepisování, respektive na 

základě pro rata temporis. 

(235) Pokud jde o koncová zařízení, ve 

smlouvě se zákazníkem by měly být 

uvedeny informace o veškerých 

omezeních, která poskytovatel klade na 

užívání koncových zařízení zákazníkem, 

jako je zablokování SIM karty u mobilních 

přístrojů, pokud taková omezení nejsou 

vnitrostátními právními předpisy zakázána, 

a o veškerých poplatcích při ukončení 

smlouvy před nebo po uplynutí sjednané 

doby platnosti, včetně nákladů v případě, 

že si zákazník přeje zařízení ponechat. 

Pokud se koncový uživatel rozhodne 

ponechat si koncové zařízení, které bylo 

součástí smlouvy v okamžiku jejího 

uzavření, případná náhrada nesmí 

překročit její hodnotu pro rata temporis v 

okamžiku uzavření smlouvy nebo po 

dobu, která zbývá do ukončení smlouvy, 

podle toho, která z obou těchto částek je 
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nižší. Členské státy mohou zvolit jiné 

metody výpočtu výše, pokud je tato výše 

stejná nebo nižší než vypočtená náhrada. 

Poskytovatel nejpozději v okamžiku 

vyplacení této náhrady bezplatně odstraní 

jakékoli opatření omezující využívání 

koncového zařízení v jiných sítích. 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 237 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(237) Klíčovým prvkem na 

konkurenčních trzích s několika 

poskytovateli nabízejícími služby je pro 

spotřebitele dostupnost transparentních, 

aktuálních a srovnatelných informací o 

nabídkách a službách. Koncoví uživatelé 

by měli mít možnost snadného porovnání 

cen různých služeb nabízených na trhu na 

základě informací o cenách 

zveřejňovaných ve snadno dostupné formě. 

Aby bylo umožněno ceny a služby snadno 

porovnávat, měly by mít vnitrostátní 

regulační orgány možnost požadovat od 

podniků zajišťujících sítě elektronických 

komunikací nebo poskytujících služby 

elektronických komunikací jiné než 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech větší transparentnost 

týkající se informací (včetně sazeb, kvality 

služeb, omezení týkajících se dodaných 

koncových nařízení a dalších vhodných 

údajů). Jakékoli takové požadavky by měly 

náležitě zohledňovat charakteristiky těchto 

sítí nebo služeb. Měly by rovněž zajistit, 

aby třetí osoby měly právo bezplatně 

využívat veřejně dostupné informace 

zveřejňované těmito podniky za účelem 

poskytování srovnávacích nástrojů. 

(237) Klíčovým prvkem na 

konkurenčních trzích s několika 

poskytovateli nabízejícími služby je pro 

spotřebitele dostupnost transparentních, 

aktuálních a srovnatelných informací o 

nabídkách a službách. Koncoví uživatelé 

by měli mít možnost snadného porovnání 

cen různých služeb nabízených na trhu na 

základě informací o cenách 

zveřejňovaných ve snadno dostupné formě. 

Aby bylo umožněno ceny a služby snadno 

porovnávat, měly by mít vnitrostátní 

regulační orgány možnost požadovat od 

poskytovatelů sítí elektronických 

komunikací nebo služeb přístupu k 

internetu nebo veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

a přenosových služeb používaných pro 

vysílání větší transparentnost týkající se 

informací (včetně sazeb, kvality služeb, 

omezení týkajících se dodaných koncových 

nařízení a dalších vhodných údajů). 

Jakékoli takové požadavky by měly 

náležitě zohledňovat charakteristiky těchto 

sítí nebo služeb. Měly by rovněž zajistit, 

aby třetí osoby měly právo bezplatně 

využívat veřejně dostupné informace 

zveřejňované těmito podniky za účelem 

poskytování srovnávacích nástrojů.  
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Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 240 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(240) Nezávislé srovnávací nástroje by 

měly být provozně nezávislé na 

poskytovatelích veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací. Mohou být 

provozovány soukromými podniky nebo 

příslušnými orgány nebo v jejich 

zastoupení, měly by nicméně fungovat v 

souladu s vymezenými kritérii kvality, 

včetně požadavku poskytovat podrobné 

informace o jejich majitelích, poskytovat 

přesné a aktuální informace, uvádět čas 

poslední aktualizace, stanovit jasná, 

objektivní kritéria, z nichž bude srovnání 

vycházet, a zahrnovat širokou škálu 

nabídek veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací jiných než 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech, které pokrývají 

významnou část trhu. Členské státy by 

měly mít možnost stanovit, jak často musí 

srovnávací nástroje revidovat a 

aktualizovat informace poskytované 

koncovým uživatelům, přičemž je třeba 

zohlednit, jak často poskytovatelé veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných než interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech obecně aktualizují své sazby a 

informace o kvalitě. Existuje-li v členském 

státě pouze jeden nástroj a tento nástroj 

ukončí provoz nebo přestane splňovat 

kritéria kvality, měl by členský stát zajistit, 

aby koncoví uživatelé měli na vnitrostátní 

úrovni v přiměřené době přístup k jinému 

srovnávacímu nástroji. 

(240) Nezávislé srovnávací nástroje by 

měly být provozně nezávislé na 

poskytovatelích veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací. Mohou být 

provozovány soukromými podniky nebo 

příslušnými orgány nebo v jejich 

zastoupení, měly by nicméně fungovat v 

souladu s vymezenými kritérii kvality, 

včetně požadavku poskytovat podrobné 

informace o jejich majitelích, poskytovat 

přesné a aktuální informace, uvádět čas 

poslední aktualizace, stanovit jasná, 

objektivní kritéria, z nichž bude srovnání 

vycházet, a zahrnovat širokou škálu 

nabídek veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací jiných než 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech, které pokrývají 

významnou část trhu. Žádný poskytovatel 

služeb nesmí být upřednostněn ve 

výsledcích vyhledávání z jiných důvodů, 

než jsou důvody založené na těchto 

jasných objektivních kritériích. Členské 

státy by měly mít možnost stanovit, jak 

často musí srovnávací nástroje revidovat a 

aktualizovat informace poskytované 

koncovým uživatelům, přičemž je třeba 

zohlednit, jak často poskytovatelé veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných než interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech obecně aktualizují své sazby a 

informace o kvalitě. Existuje-li v členském 

státě pouze jeden nástroj a tento nástroj 

ukončí provoz nebo přestane splňovat 

kritéria kvality, měl by členský stát zajistit, 

aby koncoví uživatelé měli na vnitrostátní 

úrovni v přiměřené době přístup k jinému 

srovnávacímu nástroji. 
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Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 241 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(241) Aby bylo možné řešit otázky 

veřejného zájmu v souvislosti s 

používáním veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací a podporovat 

ochranu práv a svobod jiných osob, 

příslušné orgány by měly mít možnost 

vypracovávat informace ve veřejném 

zájmu týkající se užívání takových služeb a 

s pomocí poskytovatelů zajišťovat jejich 

rozšiřování. Součástí těchto údajů by 

mohly být informace ve veřejném zájmu 

týkající se nejběžnějšího porušování práv a 

jeho právních důsledků, například 

porušování autorských práv, jiných 

nedovolených způsobů použití a šíření 

škodlivého obsahu a informace o 

způsobech ochrany před ohrožením osobní 

bezpečnosti, k němuž může dojít například 

v důsledku zveřejnění osobních informací 

za určitých okolností, a před ohrožením 

soukromí a osobních údajů, a dostupnost 

uživatelsky přívětivého a 

konfigurovatelného softwaru nebo 

softwarových možností umožňujících 

ochranu dětí nebo zranitelných osob. 

Poskytování těchto informací lze 

koordinovat postupem spolupráce podle 

této směrnice. Tyto informace ve veřejném 

zájmu by měly být aktualizovány, kdykoli 

to bude nutné, a měly by být poskytovány 

snadno srozumitelnou formou, podle 

rozhodnutí jednotlivých členských států, a 

měly by být dostupné na internetových 

stránkách vnitrostátních orgánů. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly být 

oprávněny uložit poskytovatelům 

povinnost šířit tyto standardizované 

informace mezi zákazníky způsobem, který 

vnitrostátní regulační orgány uznají za 

vhodný. Šíření těchto informací by však 

nemělo pro podniky představovat 

nadměrné zatížení. Členské státy by měly 

(241) Aby bylo možné řešit otázky 

veřejného zájmu v souvislosti s 

používáním veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací a podporovat 

ochranu práv a svobod jiných osob, 

příslušné orgány by měly mít možnost 

vypracovávat informace ve veřejném 

zájmu týkající se užívání takových služeb a 

s pomocí poskytovatelů zajišťovat jejich 

rozšiřování. Součástí těchto údajů by 

mohly být informace ve veřejném zájmu 

týkající se nejběžnějšího porušování práv a 

jeho právních důsledků, informace o 

způsobech ochrany před ohrožením osobní 

bezpečnosti, k němuž může dojít například 

v důsledku zveřejnění osobních informací 

za určitých okolností, a před ohrožením 

soukromí a osobních údajů, a dostupnost 

uživatelsky přívětivého a 

konfigurovatelného softwaru nebo 

softwarových možností umožňujících 

ochranu dětí nebo zranitelných osob. 

Poskytování těchto informací lze 

koordinovat postupem spolupráce podle 

této směrnice. Tyto informace ve veřejném 

zájmu by měly být aktualizovány, kdykoli 

to bude nutné, a měly by být poskytovány 

snadno srozumitelnou formou, podle 

rozhodnutí jednotlivých členských států, a 

měly by být dostupné na internetových 

stránkách vnitrostátních orgánů. 

Vnitrostátní regulační orgány by měly být 

oprávněny uložit poskytovatelům 

povinnost šířit tyto standardizované 

informace mezi zákazníky způsobem, který 

vnitrostátní regulační orgány uznají za 

vhodný. Šíření těchto informací by však 

nemělo pro poskytovatele představovat 

nadměrné zatížení. Členské státy by měly 

vyžadovat, aby se šíření těchto informací 

uskutečňovalo prostředky, které daní 

poskytovatelé využívají při komunikaci s 
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vyžadovat, aby se šíření těchto informací 

uskutečňovalo prostředky, které dané 

podniky využívají při komunikaci s 

koncovými uživateli v rámci běžného 

obchodního styku. 

koncovými uživateli v rámci běžného 

obchodního styku. 

 

Pozměňovací návrh  50 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 243 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(243) Vnitrostátní regulační orgány by 

měly být zmocněny sledovat kvalitu služeb 

a systematicky shromažďovat informace o 

kvalitě služeb, včetně těch, které se týkají 

poskytování služeb zdravotně postiženým 

koncovým uživatelům. Tyto informace by 

měly být shromažďovány podle kritérií, 

která umožňují srovnávání mezi 

poskytovateli služeb a mezi členskými 

státy. Lze předpokládat, že podniky, které 

poskytují služby elektronických 

komunikací a působí v konkurenčním 

prostředí, zpřístupňují z důvodů 

obchodních výhod přiměřené a aktuální 

informace o svých službách. Vnitrostátní 

regulační orgány by měly být přesto 

schopny vyžadovat zveřejňování takových 

informací, pokud se ukáže, že takové 

informace nejsou ve skutečnosti veřejnosti 

dostupné. Vnitrostátní regulační orgány by 

rovněž měly stanovit metody měření, které 

mají poskytovatelé služeb používat pro 

lepší srovnatelnost poskytovaných údajů. 

Pro lepší srovnatelnost v celé Unii a 

snížení nákladů na dodržování povinností 

by sdružení BEREC mělo přijmout pokyny 

k příslušným parametrům kvality služeb, 

které by vnitrostátní regulační orgány měly 

v nejvyšší možné míře zohlednit. 

(243) Vnitrostátní regulační orgány by 

měly být zmocněny sledovat kvalitu služeb 

a systematicky shromažďovat informace o 

kvalitě služeb, včetně těch, které se týkají 

poskytování služeb zdravotně postiženým 

koncovým uživatelům. Tyto informace by 

měly být shromažďovány podle kritérií, 

která umožňují srovnávání mezi 

poskytovateli služeb a mezi členskými 

státy. Lze předpokládat, že podniky, které 

poskytují služby elektronických 

komunikací a působí v konkurenčním 

prostředí, zpřístupňují z důvodů 

obchodních výhod přiměřené a aktuální 

informace o svých službách. Pokud 

poskytovatel služby elektronických 

komunikací nemá z důvodů týkajících se 

technického zajištění služby kontrolu nad 

kvalitou služby nebo nenabízí minimální 

kvalitu služby, neměl by mít povinnost 

poskytovat informace o kvalitě služby. 
Vnitrostátní regulační orgány by měly být 

přesto schopny vyžadovat zveřejňování 

takových informací, pokud se ukáže, že 

takové informace nejsou ve skutečnosti 

veřejnosti dostupné. Vnitrostátní regulační 

orgány by rovněž měly stanovit metody 

měření, které mají poskytovatelé služeb 

používat pro lepší srovnatelnost 

poskytovaných údajů. Pro lepší 

srovnatelnost v celé Unii a snížení nákladů 

na dodržování povinností by sdružení 

BEREC mělo přijmout pokyny k 

příslušným parametrům kvality služeb, 

které by vnitrostátní regulační orgány měly 
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v nejvyšší možné míře zohlednit. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 244 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(244) Aby bylo možno plně využívat 

výhod konkurenčního prostředí, měli by 

spotřebitelé mít při výběru k dispozici 

všechny informace a možnost měnit 

poskytovatele, pokud je to v jejich 

nejlepším zájmu. Je nezbytné zajistit, aby 

tak mohli činit bez právních, technických 

či praktických překážek, jež mohou 

zahrnovat smluvní podmínky, postupy, 

poplatky apod. To nevylučuje možnost, 

aby podniky ve spotřebitelských 

smlouvách stanovily přiměřenou minimální 

dobu platnosti smlouvy v délce až 24 

měsíců. Členské státy by nicméně měly mít 

možnost stanovit kratší maximální dobu s 

přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám, 

jako je úroveň hospodářské soutěže a 

stabilita investic do sítí. Nezávisle na 

smlouvě o službách elektronických 

komunikací mohou spotřebitelé 

upřednostnit prodloužení lhůty pro úhradu 

fyzického připojení a využívat ji. Tyto 

závazky spotřebitelů mohou být důležitým 

faktorem pro usnadnění zavádění sítí pro 

připojení s velmi vysokou kapacitou až do 

prostor koncových uživatelů nebo v jejich 

blízkosti, a to i prostřednictvím systémů 

agregace poptávky, které umožní 

investorům snížit počáteční rizika při jejich 

zavádění. Práva spotřebitelů měnit 

poskytovatele služeb elektronických 

komunikací, jak stanoví tato směrnice, by 

však neměla být omezena lhůtami pro 

úhradu obsaženými ve smlouvách o 

fyzickém připojení. 

(244) Aby bylo možno plně využívat 

výhod konkurenčního prostředí, měli by 

spotřebitelé mít při výběru k dispozici 

všechny informace a možnost měnit 

poskytovatele, pokud je to v jejich 

nejlepším zájmu. Je nezbytné zajistit, aby 

tak mohli činit bez právních, technických 

či praktických překážek, jež mohou 

zahrnovat smluvní podmínky, postupy, 

poplatky apod. To nevylučuje možnost, 

aby poskytovatelé ve spotřebitelských 

smlouvách stanovili přiměřenou minimální 

dobu platnosti smlouvy v délce až 24 

měsíců. Členské státy by nicméně měly mít 

možnost stanovit kratší maximální dobu s 

přihlédnutím k vnitrostátním podmínkám, 

jako je úroveň hospodářské soutěže a 

stabilita investic do sítí, a poskytovatelé by 

měli nabízet přinejmenším jednu smlouvu, 

jejíž doba trvání nepřesahuje 12 měsíců. 

Nezávisle na smlouvě o službách 

elektronických komunikací mohou 

spotřebitelé upřednostnit prodloužení lhůty 

pro úhradu fyzického připojení a využívat 

ji. Tyto závazky spotřebitelů mohou být 

důležitým faktorem pro usnadnění 

zavádění sítí pro připojení s velmi vysokou 

kapacitou až do prostor koncových 

uživatelů nebo v jejich blízkosti, a to i 

prostřednictvím systémů agregace 

poptávky, které umožní investorům snížit 

počáteční rizika při jejich zavádění. Práva 

spotřebitelů měnit poskytovatele služeb 

elektronických komunikací, jak stanoví 

tato směrnice, by však neměla být omezena 

lhůtami pro úhradu obsaženými ve 

smlouvách o fyzickém připojení a tyto 

smlouvy by neměly zahrnovat koncová 

zařízení nebo zařízení pro přístup k 
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internetu, jako jsou telefony, routery a 

modemy. 

 

Pozměňovací návrh  52 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 245 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(245) Spotřebitelé by měli mít možnost 

ukončit svou smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, rovněž v případech 

automatického prodloužení po vypršení 

původní doby trvání smlouvy. 

(245) Spotřebitelé by měli mít možnost 

ukončit svou smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, rovněž v případech 

automatického prodloužení po vypršení 

původní doby trvání smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 246 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(246) Jakékoli změny smluvních 

podmínek ze strany poskytovatele veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných než interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech v neprospěch koncových uživatelů, 

například v souvislosti s poplatky, sazbami, 

omezením objemu dat, rychlostí přenosu 

dat, pokrytím nebo zpracováním osobních 

údajů, by měly být považovány za 

oprávněný důvod k ukončení smlouvy ze 

strany koncového uživatele, aniž by mu 

vznikly jakékoli náklady, a to i v případě, 

že jsou tyto změny spojeny s určitými 

přínosy. 

(246) Jakékoli změny smluvních 

podmínek navržené poskytovatelem 

veřejně dostupných služeb přístupu k 

internetu nebo interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech a přenosových služeb používaných 

pro vysílání v neprospěch koncových 

uživatelů, například v souvislosti s 

poplatky, sazbami, omezením objemu dat, 

rychlostí přenosu dat, pokrytím nebo 

zpracováním osobních údajů, by měly být 

považovány za oprávněný důvod k 

ukončení smlouvy ze strany koncového 

uživatele, aniž by mu vznikly jakékoli 

náklady, a to i v případě, že jsou tyto 

změny spojeny s určitými přínosy. Změny 

smluvních podmínek by měly být 

koncovým uživatelům vždy oznámeny na 

trvalém nosiči, jako je papír, paměťové 

médium USB, CD-ROM, DVD, paměťová 

karta, pevný disk počítače nebo e-mail.  
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Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 248 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(248) Přenositelnost čísel je klíčovým 

faktorem usnadňujícím možnost výběru 

spotřebitelů a účinnou hospodářskou 

soutěž na konkurenčních trzích 

elektronických komunikací. Koncový 

uživatel, který o ni požádá, by měl mít 

možnost ponechat si své číslo (svá čísla) 

veřejné telefonní sítě bez ohledu na podnik 

poskytující službu. Na poskytování této 

přenositelnosti mezi přípojkami k veřejné 

telefonní síti v pevných nebo jiných než 

pevných místech se tato směrnice 

nevztahuje. Členské státy však mohou 

uplatňovat ustanovení pro přenos čísel 

mezi sítěmi poskytujícími služby v 

pevných místech a mobilními sítěmi. 

(248) Přenositelnost čísel je klíčovým 

faktorem usnadňujícím možnost výběru 

spotřebitelů a účinnou hospodářskou 

soutěž na konkurenčních trzích 

elektronických komunikací. Koncový 

uživatel, který o ni požádá, by měl mít 

možnost ponechat si své číslo či čísla 

veřejné telefonní sítě bez ohledu na 

poskytovatele služby a po omezenou dobu, 

kdy přechází od jednoho poskytovatele k 

druhému. Na poskytování této 

přenositelnosti mezi přípojkami k veřejné 

telefonní síti v pevných nebo jiných než 

pevných místech se tato směrnice 

nevztahuje. Členské státy však mohou 

uplatňovat ustanovení pro přenos čísel 

mezi sítěmi poskytujícími služby v 

pevných místech a mobilními sítěmi. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 251 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(251) Zejména přenositelnost čísla 

usnadňuje volbu na straně spotřebitelů a 

efektivní hospodářskou soutěž na 

konkurenčních trzích elektronických 

komunikací a měla by být prováděna v 

nejkratší možné lhůtě tak, aby bylo 

telefonní číslo aktivováno a funkční do 

jednoho pracovního dne a zákazník 

neztratil službu s číslem spojenou na déle 

než na jeden pracovní den. V zájmu 

poskytování všech služeb na jednom místě, 

což by koncovému uživateli umožnilo 

zajištění hladkého přechodu od jednoho 

poskytovatele k jinému, by postup změny 

měl provést přejímající poskytovatel služeb 

(251) Přenositelnost čísla by měla být 

prováděna v nejkratší možné lhůtě tak, aby 

bylo telefonní číslo aktivováno a funkční 

do jednoho pracovního dne a spotřebitel 

neztratil službu s číslem spojenou na déle 

než na jeden pracovní den od dohodnutého 

data. V zájmu poskytování všech služeb na 

jednom místě, což by spotřebiteli umožnilo 

zajištění hladkého přechodu od jednoho 

poskytovatele k jinému, by postup změny 

měl provést přejímající poskytovatel služeb 

elektronických komunikací pro veřejnost. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

stanovit globální postup pro přenesení 

čísel, a to s přihlédnutím k vnitrostátním 
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elektronických komunikací pro veřejnost. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

stanovit globální postup pro přenesení 

čísel, a to s přihlédnutím k vnitrostátním 

předpisům týkajícím se smluv a k 

technické proveditelnosti. Zkušenost v 

některých členských státech prokázala, že 

existuje riziko, že zákazníci mohou být 

přepojeni, aniž by k tomu dali svůj souhlas. 

Ačkoli by tuto záležitost měly v prvé řadě 

řešit donucovací orgány, měly by být 

členské státy oprávněny zavést pro proces 

přepojení minimální přiměřená opatření, 

která jsou nezbytná pro minimalizaci 

takových rizik a k zajištění ochrany 

spotřebitele během celého procesu 

přepojení, a to včetně přiměřených sankcí. 

Tato opatření by však neměla snížit 

atraktivitu tohoto procesu pro zákazníky. 

předpisům týkajícím se smluv a k 

technické proveditelnosti. Je-li to možné, 

měl by tento postup zahrnovat požadavek, 

aby byl převod dokončen metodou OTA 

(„over-the-air“), ledaže si to koncový 

uživatel nepřeje. Zkušenost v některých 

členských státech prokázala, že existuje 

riziko, že zákazníci mohou být přepojeni, 

aniž by k tomu dali svůj souhlas. Ačkoli by 

tuto záležitost měly v prvé řadě řešit 

donucovací orgány, měly by být členské 

státy oprávněny zavést pro proces 

přepojení minimální přiměřená opatření, 

která jsou nezbytná pro minimalizaci 

takových rizik a k zajištění ochrany 

spotřebitele během celého procesu 

přepojení, a to včetně přiměřených sankcí. 

Tato opatření by však neměla snížit 

atraktivitu tohoto procesu pro zákazníky. 

Smluvní podmínky by neměly omezovat 

právo na převod čísla. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 251 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (251a) Aby bylo zajištěno, že změna 

poskytovatele a převod čísla vždy 

proběhne ve lhůtách stanovených touto 

směrnicí, měly by mít členské státy 

možnost uložit poskytovatelům povinnost, 

aby v případě nedodržení smlouvy s 

koncovým uživatelem poskytovateli 

náhradu. Tato náhrada by měla být 

úměrná délce prodlení, s nímž byly 

splněny podmínky smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 252 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(252) Balíčky zahrnující veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací jiné než 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech a další služby, jako je 

lineární rozhlasové a televizní vysílání, 

nebo zboží, jako například zařízení, jsou 

stále rozšířenější a staly se důležitým 

prvkem hospodářské soutěže. Ačkoli často 

koncovým uživatelům poskytují výhody, 

mohou přinášet komplikace či náklady při 

změně poskytovatele a zvyšují riziko 

smluvních závazků znemožňujících změnu 

poskytovatele. Pokud pro různé služby a 

jakékoli smluvní závazky ohledně nákupu 

produktů, které jsou součástí balíčku, platí 

různé smluvní podmínky vztahující se na 

ukončení smlouvy a změnu poskytovatele, 

je spotřebitelům prakticky bráněno ve 

změně na konkurenční nabídku, ať už pro 

celý balíček, nebo jeho část, čímž jsou 

omezována jejich práva stanovená touto 

směrnicí. Ustanovení této směrnice, pokud 

jde o smlouvy, transparentnost, dobu trvání 

smluv, jejich ukončování a změnu 

poskytovatele, by proto měla platit pro 

všechny prvky balíčku, s výjimkou 

neelektronických prvků komunikace, které 

jsou součástí balíčku, pokud u nich lze 

použít jiná pravidla, která jsou pro 

spotřebitele výhodnější. Další smluvní 

záležitosti, jako jsou nápravná opatření v 

případě nesouladu se smlouvou, by se měly 

řídit pravidly platnými pro příslušné prvky 

balíčku, například pravidly pro smlouvy na 

prodej zboží nebo poskytování digitálního 

obsahu. Ze stejných důvodů by spotřebitelé 

neměli být nuceni setrvat u jednoho 

poskytovatele tím, že se původní doba 

trvání smlouvy de facto smluvně prodlouží. 

(252) Balíčky zahrnující alespoň veřejně 

dostupné služby elektronických 

komunikací jiné než interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech a 

další služby, jako je lineární rozhlasové a 

televizní vysílání, nebo koncová zařízení, 

jako například zařízení poskytovaná týmž 

poskytovatelem na základě téže smlouvy, 

jsou stále rozšířenější a staly se důležitým 

prvkem hospodářské soutěže. Balíčkem se 

pro účely tohoto článku rozumí balíček 

tvořený službou přístupu k internetu 

společně s interpersonální komunikační 

službou založenou na čísle nebo službou 

přístupu k internetu a/nebo 

interpersonální komunikační službou 

založenou na čísle s různými, avšak 

komplementárními službami s výjimkou 

přenosových služeb používaných pro 

poskytování služeb komunikace mezi 

stroji a/nebo koncovým zařízením 

poskytovaným týmž poskytovatelem buď i) 

na základě téže smlouvy, nebo ii) na 

základě téže podřízené smlouvy nebo iii) 

na základě týchž vzájemně vázaných 

smluv poskytovaných za jednu souhrnnou 

cenu. Ačkoli balíčky často spotřebitelům 
poskytují výhody, mohou přinášet 

komplikace či náklady při změně 

poskytovatele a zvyšují riziko smluvních 

závazků znemožňujících změnu 

poskytovatele. Pokud pro různé služby a 

jakékoli smluvní závazky ohledně nákupu 

produktů, které jsou součástí balíčku, platí 

různé smluvní podmínky vztahující se na 

ukončení smlouvy a změnu poskytovatele, 

je spotřebitelům prakticky bráněno ve 

změně na konkurenční nabídku, ať už pro 

celý balíček, nebo jeho část, čímž jsou 

omezována jejich práva stanovená touto 

směrnicí. Ustanovení této směrnice, pokud 

jde o smlouvy, transparentnost, dobu trvání 

smluv, jejich ukončování a změnu 

poskytovatele, by proto měla platit pro 

všechny prvky balíčku, s výjimkou 

neelektronických prvků komunikace, které 
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jsou součástí balíčku, pokud u nich lze 

použít jiná pravidla, která jsou pro 

spotřebitele výhodnější. Další smluvní 

záležitosti, jako jsou nápravná opatření v 

případě nesouladu se smlouvou, by se měly 

řídit pravidly platnými pro příslušné prvky 

balíčku, například pravidly pro smlouvy na 

prodej zboží nebo poskytování digitálního 

obsahu. Ze stejných důvodů by spotřebitelé 

neměli být nuceni setrvat u jednoho 

poskytovatele tím, že se doba trvání 

smlouvy de facto smluvně prodlouží. 

Členské státy by si měly uchovat možnost 

podporovat legislativní prvky týkající se 

balíčků, pokud jejich povaha předpokládá 

jinou právní úpravu, například proto, že 

tyto prvky jsou předmětem jiných 

odvětvových předpisů nebo je třeba 

přizpůsobit se změnám v tržních 

postupech. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 254 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(254) V souladu s cíli Listiny základních 

práv Evropské unie a Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením by 

měl předpisový rámec zajistit všem 

uživatelům, včetně zdravotně postižených 

koncových uživatelů, starších osob a 

uživatelů se zvláštními sociálními 

potřebami, snadný přístup k vysoce 

kvalitním a cenově dostupným službám. 

Prohlášení č. 22 připojené k závěrečnému 

aktu Amsterodamské smlouvy uvádí, že 

orgány Unie mají při vytváření opatření 

stanovených v článku 114 SFEU 

zohledňovat potřeby zdravotně postižených 

osob. 

(254) V souladu s cíli Listiny a Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním 

postižením by měl předpisový rámec 

zajistit všem koncovým uživatelům, včetně 

koncových uživatelů se zdravotním 

postižením, starších osob a uživatelů se 

zvláštními sociálními potřebami, snadný a 

rovný přístup k vysoce kvalitním a cenově 

dostupným službám bez ohledu na to, kde 

v Unii mají bydliště. Prohlášení č. 22 

připojené k závěrečnému aktu 

Amsterodamské smlouvy uvádí, že orgány 

Unie mají při vytváření opatření 

stanovených v článku 114 SFEU 

zohledňovat potřeby zdravotně postižených 

osob. 
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Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 255 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(255) Koncoví uživatelé by měli mít 

přístup k tísňovým službám 

prostřednictvím tísňové komunikace 

bezplatně a bez použití jakýchkoli 

platebních prostředků, z libovolného 

zařízení, které umožňuje interpersonální 

komunikační služby založené na číslech, a 

to i v případě využívání roamingových 

služeb v členském státě. Tísňové 

komunikace jsou prostředky komunikace, 

které nezahrnují pouze hlasovou 

komunikaci, ale rovněž textové zprávy, 

přenos zpráv, videohovory a jiné typy 

komunikace, které mají v členských státech 

umožněn přístup k tísňovým službám. 

Tísňová komunikace může být aktivována 

v zastoupení osoby prostřednictvím 

palubního systému eCall, jak je stanoven 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/75841. 

(255) Koncoví uživatelé by měli mít 

přístup k tísňovým službám 

prostřednictvím tísňové komunikace 

bezplatně a bez použití jakýchkoli 

platebních prostředků, z libovolného 

zařízení, které umožňuje interpersonální 

komunikační služby založené na číslech, a 

to i v případě využívání roamingových 

služeb v členském státě nebo 

prostřednictvím soukromých 

telekomunikačních sítí. Tísňové 

komunikace jsou prostředky komunikace, 

které nezahrnují pouze hlasovou 

komunikaci, ale rovněž přenos textů, 

videohovory a jiné typy komunikace v 

reálném čase, a to i za použití 

přenosových služeb třetích stran, které 

mají v členských státech umožněn přístup 

k tísňovým službám. Tísňová komunikace 

může být aktivována v zastoupení osoby 

prostřednictvím palubního systému eCall, 

jak je stanoven nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/758. Mělo 

by být však úkolem členských států 

rozhodnout, které interpersonální 

komunikační služby založené na čísle jsou 

vhodné pro tísňové služby, včetně 

možnosti zúžit tuto nabídku na hlasovou 

komunikaci a její ekvivalent pro koncové 

uživatele se zdravotním postižením nebo 

na základě dohody s vnitrostátními PSAP 

přidat další možnosti. Aby bylo možné vzít 

v potaz budoucí technologický pokrok 

nebo zvýšený počet interpersonální 

komunikačních služeb nezávislých na 

čísle, měla by Komise posoudit, zda je 

možné poskytovat přesný a spolehlivý 

přístup k službám tísňových komunikací 

po konzultaci s vnitrostátními regulačními 

orgány, tísňovými službami, 

normalizačními orgány a ostatními 

příslušnými zúčastněnými stranami. 



 

AD\1133855CS.docx 53/149 PE602.838v02-00 

 CS 

__________________ __________________ 

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/758 o požadavcích na schválení 

typu pro zavedení palubního systému eCall 

využívajícího linku tísňového volání 112 a 

o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 

123, 19.5.2015, s. 77). 

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2015/758 o požadavcích na schválení 

typu pro zavedení palubního systému eCall 

využívajícího linku tísňového volání 112 a 

o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 

123, 19.5.2015, s. 77). 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 256 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(256) Členské státy by měly zajistit, aby 

podniky poskytující koncovým uživatelům 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech poskytovaly spolehlivý 

a přesný přístup ke službám tísňového 

volání, při zohlednění vnitrostátních 

specifikací a kritérií. Pokud interpersonální 

komunikační služba založená na číslech 

není poskytována prostřednictvím 

připojení, které je spravováno tak, aby 

zaručilo určitou kvalitu služeb, nemusí být 

poskytovatel služby schopen zajistit, aby 

tísňová volání uskutečňovaná 

prostřednictvím jeho služby bylo 

směrováno do nejvhodnějšího PSAP se 

stejnou spolehlivostí. Pro takové podniky 

nezávislé na sítích, tedy podniky, které 

nejsou integrovány s poskytovatelem 

veřejné komunikační sítě, nemusí být 

poskytování informací o místě, kde se 

volající nachází, vždy technicky 

proveditelné. Členské státy by měly 

zajistit, aby normy zajišťující přesné a 

spolehlivé směrování na služby tísňového 

volání a spojení s nimi byly provedeny co 

nejdříve, aby poskytovatelé 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech, kteří jsou nezávislí 

na sítích, plnili své povinnosti související s 

přístupem k tísňovým službám a 

informacím o místě, kde se volající 

nachází, na úrovni srovnatelné s 

(256) Členské státy by měly zajistit, aby 

poskytovatelé poskytující koncovým 

uživatelům interpersonální komunikační 

služby založené na číslech poskytovaly 

spolehlivý a přesný přístup ke službám 

tísňového volání, při zohlednění 

vnitrostátních specifikací a kritérií a 

schopností vnitrostátních center tísňové 

komunikace (PSAP). Pokud 

interpersonální komunikační služba 

založená na číslech není poskytována 

prostřednictvím připojení, které je 

spravováno tak, aby zaručilo určitou 

kvalitu služeb, nemusí být poskytovatel 

služby schopen zajistit, aby tísňová volání 

uskutečňovaná prostřednictvím jeho služby 

bylo směrováno do nejvhodnějšího PSAP 

se stejnou spolehlivostí. Pro takové 

poskytovatele nezávislé na sítích, tedy 

poskytovatele, kteří nejsou integrováni s 

poskytovatelem veřejné komunikační sítě, 

nemusí být poskytování informací o místě, 

kde se volající nachází, vždy technicky 

proveditelné. Členské státy by měly 

zajistit, aby normy zajišťující přesné a 

spolehlivé směrování na služby tísňového 

volání a spojení s nimi byly provedeny co 

nejdříve, aby poskytovatelé 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech, kteří jsou nezávislí 

na sítích, plnili své povinnosti související s 

přístupem k tísňovým službám a 



 

PE602.838v02-00 54/149 AD\1133855CS.docx 

CS 

povinnostmi ostatních poskytovatelů 

takových komunikačních služeb. 

informacím o místě, kde se volající 

nachází, na úrovni srovnatelné s 

povinnostmi ostatních poskytovatelů 

takových komunikačních služeb. Kde 

takové normy a s nimi související systémy 

PSAP nejsou dosud zavedeny, měly by mít 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, které jsou nezávislé 

na sítích, povinnost poskytovat přístup k 

tísňovým službám pouze způsobem, které 

je technicky proveditelný či hospodářsky 

únosný. Členský stát může například 

pověřit jedno ústřední centrum tísňové 

komunikace (PSAP) vyřizováním této 

tísňové komunikace. Tito poskytovatelé by 

měli nicméně sdělit koncovým uživatelům, 

že není k dispozici přístup k lince 112 

nebo informace o místě, kde se volající 

nachází. 

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 256 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (256b) Členské státy v současnosti 

dostatečným způsobem nevykazují 

informace týkající se zodpovídání a 

vyřizování tísňových volání ani v této věci 

neprovádějí dostatek měření. Komise 

proto po konzultaci vnitrostátních 

regulačních orgánů a tísňových služeb 

přijme výkonnostní ukazatele vztahující se 

na tísňové služby členských států a podá 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 

účinnosti provádění evropského čísla 

tísňového volání „112“ a o fungování 

výkonnostních ukazatelů. 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 257 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(257) Členské státy by měly přijmout 

zvláštní opatření a zajistit, aby služby 

tísňového volání včetně volání na číslo 112 

byly stejně dostupné i pro zdravotně 

postižené koncové uživatele, zejména pro 

uživatele neslyšící, s poruchou sluchu, s 

poruchou řeči a hluchoslepé. Tato opatření 

by mohla zahrnovat poskytnutí zvláštních 

koncových zařízení. 

(257) Členské státy by měly přijmout 

zvláštní opatření a zajistit, aby služby 

tísňového volání včetně volání na číslo 112 

byly stejně dostupné i pro koncové 

uživatele se zdravotním postižením, 

zejména pro uživatele neslyšící, s poruchou 

sluchu, s poruchou řeči a hluchoslepé, a to 

prostřednictvím služeb úplné konverzace 

nebo použití přenosových služeb třetích 

stran, které jsou interoperabilní s 

telefonními sítěmi v celé EU. Tato opatření 

by mohla zahrnovat rovněž poskytnutí 

zvláštních koncových zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením, pakliže výše 

zmíněné způsoby komunikace pro ně 

nejsou vhodné. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 259 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(259) Informace o tom, kde se volající 

nachází, zvyšují úroveň ochrany a 

bezpečnosti koncových uživatelů a 

napomáhají tísňovým službám při plnění 

jejich povinností za předpokladu, že 

vnitrostátní systém PSAP zaručí předání 

tísňové komunikace a s ní spojených údajů 

dotyčným tísňovým službám. Přijetí a 

využití informací o místě, kde se volající 

nachází, by mělo být v souladu s 

příslušnými právními předpisy Unie pro 

zpracování osobních údajů. Podniky, které 

poskytují lokalizaci na základě sítí, by 

měly službám tísňového volání poskytovat 

informace o tom, kde se volající nachází, 

okamžitě po přepojení tohoto volání 

příslušné službě a bez ohledu na použitou 

technologii. Technologie lokalizace 

pomocí telefonu se však ukázaly být 

značně přesnější a nákladově efektivnější 

díky dostupnosti údajů poskytovaných 

(259) Informace o tom, kde se volající 

nachází, zvyšují úroveň ochrany a 

bezpečnosti koncových uživatelů a 

napomáhají tísňovým službám při plnění 

jejich povinností za předpokladu, že 

vnitrostátní systém PSAP zaručí předání 

tísňové komunikace a s ní spojených údajů 

dotyčným tísňovým službám. Přijetí a 

využití informací o místě, kde se volající 

nachází, mezi něž patří informace o místě, 

kde se volající nachází, získané na základě 

sítě, a jsou-li dostupné, tak rovněž 

podrobnější informace o místě, kde se 

volající nachází, získané na základě 

telefonního přístroje, by mělo být v 

souladu s příslušnými právními předpisy 

Unie pro zpracování osobních údajů a 

bezpečnostními opatřeními. Podniky, které 

poskytují lokalizaci na základě sítí, by 

měly službám tísňového volání poskytovat 

informace o tom, kde se volající nachází, 
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družicovými systémy EGNOS a Galileo a 

dalšími globálními navigačními 

družicovými systémy a údaji o sítích Wi-

Fi. Informace o tom, kde se volající 

nachází, získané z telefonu by proto měly 

doplňovat informace o místě, kde se 

volající nachází, získané na základě sítí i v 

případě, že lokalizace pomocí telefonu 

může být dostupná až po zahájení tísňové 

komunikace. Členské státy by měly zajistit, 

aby PSAP mohla dostupné informace o 

tom, kde se volající nachází, získat a 

spravovat. Zjištění a přenos informací o 

místě, kde se volající nachází, by mělo být 

bezplatné jak pro koncového uživatele, tak 

pro orgán vedoucí tísňovou komunikaci 

bez ohledu na způsob zjištění, například 

prostřednictvím telefonu nebo sítě, a bez 

ohledu na způsob přenosu například 

hlasovým kanálem, prostřednictvím 

textových zpráv nebo na základě 

internetového protokolu. 

okamžitě po přepojení tohoto volání 

příslušné službě a bez ohledu na použitou 

technologii. Technologie lokalizace 

pomocí telefonu se však ukázaly být 

značně přesnější a nákladově efektivnější 

díky dostupnosti údajů poskytovaných 

družicovými systémy EGNOS a Galileo a 

dalšími globálními navigačními 

družicovými systémy a údaji o sítích Wi-

Fi. Informace o tom, kde se volající 

nachází, získané z telefonu by proto měly 

doplňovat informace o místě, kde se 

volající nachází, získané na základě sítí i v 

případě, že lokalizace pomocí telefonu 

může být dostupná až po zahájení tísňové 

komunikace. Členské státy by měly zajistit, 

aby v případě, že je to proveditelné, PSAP 

mohla získat a spravovat informace o tom, 

kde se volající nachází. Zjištění a přenos 

informací o místě, kde se volající nachází, 

by mělo být bezplatné jak pro koncového 

uživatele, tak pro orgán vedoucí tísňovou 

komunikaci bez ohledu na způsob zjištění, 

například prostřednictvím telefonu nebo 

sítě, a bez ohledu na způsob přenosu 

například hlasovým kanálem, 

prostřednictvím textových zpráv nebo na 

základě internetového protokolu. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 260 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(260) Aby bylo možné reagovat na 

technologický vývoj, pokud jde o přesné 

informace o tom, kde se volající nachází, 

rovnocenný přístup pro zdravotně 

postižené koncové uživatele a směrování 

volání do nejvhodnějšího centra PSAP, 

měla by Komise být zmocněna přijímat 

opatření nutná k zajištění kompatibility, 

interoperability, kvality a kontinuity 

tísňových komunikací v Unii. Tato 

opatření mohou sestávat z působnostních 

ustanovení vymezujících úlohu různých 

(260) Aby bylo možné reagovat na 

technologický vývoj, pokud jde o přesné 

informace o tom, kde se volající nachází, 

rovnocenný přístup pro koncové uživatele 

se zdravotním postižením a směrování 

volání do nejvhodnějšího centra PSAP, 

měla by Komise být zmocněna přijímat 

opatření nutná k zajištění kompatibility, 

interoperability, kvality a kontinuity 

tísňových komunikací v Unii. Tato 

opatření mohou sestávat z působnostních 

ustanovení vymezujících úlohu různých 
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stran v rámci komunikačního řetězce, 

například poskytovatelů interpersonálních 

komunikačních služeb, operátorů sítí 

elektronických komunikací a center PSAP, 

jakož i technických ustanovení 

stanovujících technické prostředky ke 

splnění těchto působnostních ustanovení. 

Těmito opatřeními by neměla být dotčena 

organizace tísňových služeb členských 

států. 

stran v rámci komunikačního řetězce, 

například poskytovatelů interpersonálních 

komunikačních služeb založených na čísle, 

operátorů sítí elektronických komunikací a 

center PSAP, jakož i technických 

ustanovení stanovujících technické 

prostředky ke splnění těchto působnostních 

ustanovení. Těmito opatřeními by neměla 

být dotčena organizace tísňových služeb 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 260 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (260a) Potřebuje-li občan nacházející se v 

zemi A kontaktovat tísňové služby v zemi 

B, nemůže tak v současnosti učinit, 

protože tísňové služby nemají žádné 

vybavení, které by jim umožňovalo 

vzájemné kontaktování. Řešením je 

zavedení celounijní zabezpečené databáze 

telefonních čísel hlavních tísňových 

služeb jednotlivých zemí. Komise proto 

zajistí zachování databáze čísel E:164 

evropských služeb tísňového volání s 

cílem zaručit, aby tyto služby byly schopny 

vzájemně se kontaktovat mezi členskými 

státy. 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 260 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (260b) Teroristické útoky, k nimž v 

Evropě v nedávné době došlo, jasně 

ukázaly, že veřejné systémy varování v 

členských státech ani v rámci celé Evropy 

nefungují účinným způsobem. Je 

nezbytné, aby členské státy byly schopny 

informovat všechny obyvatele určité 
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oblasti o nastalých pohromách / útocích 

nebo o hrozícím nebezpečí 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací a služeb a prostřednictvím 

účinného systému zpětné komunikace na 

lince 112 zřízeného na vnitrostátní úrovni 

za účelem varování a upozornění občanů 

v případě blížícího se nebo vznikajícího 

přírodního a/nebo člověkem způsobeného 

závažného ohrožení, přičemž by měly 

zohlednit stávající celostátní a regionální 

systémy a dodržovat pravidla ochrany 

soukromí a údajů. Komise by měla rovněž 

posoudit, zda je proveditelné zřídit 

univerzální, přístupný a přeshraniční 

celounijní „systém zpětné komunikace na 

lince 112“, který by umožňoval upozornit 

veřejnost v případě blížící se nebo 

vznikající pohromy nebo závažného stavu 

nouze v jednotlivých členských státech. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 261 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(261) K zajištění toho, aby zdravotně 

postižení koncoví uživatelé mohli podobně 

jako většina ostatních koncových uživatelů 

využívat výhod konkurence a možnosti 

výběru poskytovatelů služeb, měly by 

příslušné vnitrostátní orgány ve vhodných 

případech a s ohledem na vnitrostátní 

podmínky stanovit požadavky na ochranu 

spotřebitelů pokud jde o zdravotně 

postižené koncové uživatele, které musí 

podniky poskytující veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací splnit. 

Může se mimo jiné jednat o požadavky 

ukládající podnikům, aby zdravotně 

postižení koncoví uživatelé mohli jejich 

služeb využívat za rovnocenných 

podmínek, včetně cen, sazeb a kvality, jaké 

jsou nabízeny ostatním koncovým 

uživatelům, bez ohledu na případné 

dodatečné náklady pro tyto podniky. Další 

(261) Členské státy by měly zajistit, aby 

koncoví uživatelé se zdravotním 

postižením měli ke službám 

elektronických komunikací ekvivalentní 

přístup a možnost volby ve shodě s 

povinnostmi zakotvenými v Úmluvě OSN 

o právech osob se zdravotním postižením 

a v souladu přístupem univerzálního 

designu. K zajištění toho, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením mohli 

podobně jako většina ostatních koncových 

uživatelů využívat výhod konkurence a 

možnosti výběru poskytovatelů služeb, 

měly by příslušné vnitrostátní orgány ve 

vhodných případech a s ohledem na 

vnitrostátní podmínky a p konzultaci s 

organizacemi zastupujícími osoby se 

zdravotním postižením zejména stanovit 

požadavky na ochranu spotřebitelů pokud 

jde o koncové uživatele se zdravotním 
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požadavky se mohou týkat 

velkoobchodních ujednání mezi podniky. 

Aby se zabránilo nadměrnému zatížení pro 

poskytovatele služeb, měly by vnitrostátní 

regulační orgány ověřit, zda lze cíle 

rovnocenného přístupu a možnosti volby 

skutečně dosáhnout bez takových opatření. 

postižením, které musí poskytovatelé 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací a koncových zařízení splnit. 

Může se mimo jiné jednat o požadavky 

ukládající poskytovatelům, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením mohli 

jejich služeb a přístupu ke koncovým 

zařízením využívat za rovnocenných 

podmínek, včetně cen, sazeb a kvality, jaké 

jsou nabízeny ostatním koncovým 

uživatelům, bez ohledu na případné 

dodatečné náklady pro tyto poskytovatele. 

Další požadavky se mohou týkat 

velkoobchodních ujednání mezi 

poskytovateli. Aby se zabránilo 

nadměrnému zatížení pro poskytovatele 

služeb, měly by vnitrostátní regulační 

orgány ověřit, zda lze cíle rovnocenného 

přístupu a možnosti volby skutečně 

dosáhnout bez takových opatření. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 262 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(262) Kromě opatření k zajištění cenové 

dostupnosti pro zdravotně postižené 

uživatele uvedených v této směrnici 

stanoví směrnice Evropského parlamentu 

a Rady xxx/YYYY/EU o sbližování 

právních a správních předpisů členských 

států týkajících se požadavků na 

přístupnost u výrobků a služeb několik 

povinných požadavků na harmonizaci 

řady prvků pro zajištění dostupnosti pro 

zdravotně postižené uživatele služeb 

elektronických komunikací a s nimi 

spojených koncových zařízení. Příslušná 

povinnost členských států prosazovat 

dostupnost koncových zařízení pro 

zdravotně postižené uživatele stanovená 

touto směrnicí je tedy bezpředmětná, a 

měla by být zrušena. 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  69 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 262 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (262a) Vnitrostátní regulační orgány by 

měly zajistit, aby podniky poskytující 

veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací poskytovaly informace o 

fungování nabízených služeb a o rysech 

jejich dostupnosti, a to v přístupném 

formátu. To znamená, že tento informační 

obsah by měl být dostupný v textových 

formátech, které lze použít k vygenerování 

alternativního pomocného formátu a 

alternativ k netextovému obsahu. 

 

Pozměňovací návrh  70 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 262 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (262b) Pokud jde o koncové uživatele se 

zdravotním postižením, tato směrnice by 

měla odrážet jiné právní předpisy Unie, 

které provádějí Úmluvu OSN o právech 

osob se zdravotním postižením. K těmto 

opatřením patří i zásady a normy 

stanovené směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/21021a. 

Přístupnost je založena na čtyřech 

zásadách: vnímatelnost, což znamená, že 

informace a prvky uživatelského rozhraní 

musí být uživatelům prezentovány tak, aby 

je byli schopni vnímat; ovladatelnost, 

která znamená, že prvky uživatelského 

rozhraní a navigace musí být ovladatelné; 

srozumitelnost znamená, že informace a 

ovládání uživatelského rozhraní musí být 

srozumitelné, a stabilita znamená, že 

obsah musí být dostatečně stabilní, aby 

mohl být spolehlivě interpretován širokou 

škálou uživatelských aplikací, včetně 

kompenzačních technologií. Tyto zásady 
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přístupnosti jsou promítnuty do 

ověřitelných kritérií úspěchu, například 

těch, která jsou základem evropské normy 

EN 301 549 V1.1.2 „Požadavky na 

dostupnost pro zadávání veřejných 

zakázek na výrobky a služby IKT v 

Evropě“ (2015-04) (dále jen „evropská 

norma EN 301 549 V1.1.2. (2015-04)“), a 

to prostřednictvím harmonizovaných 

norem a společné metodiky za účelem 

ověřování souladu obsahu webových 

stránek a mobilních aplikací s těmito 

zásadami. Tato evropská norma byla 

přijata na základě mandátu M/376 

vydaného Komisí evropským 

normalizačním organizacím. Do doby, než 

budou zveřejněny harmonizované normy 

nebo jejich části v Úředním věstníku 

Evropské unie, by příslušná ustanovení 

evropské normy EN 301 549 V1.1.2 

(2015-04) měla být považována za 

minimální pravidla pro zavádění 

uvedených zásad do praxe s ohledem na 

tuto směrnici a na cíle rovnocenného 

přístupu a možnosti volby pro koncové 

uživatele se zdravotním postižením. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 

2016 o přístupnosti internetových stránek 

a mobilních aplikací subjektů veřejného 

sektoru (Úř. věst L 327, 2.12.2016, s. 1). 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 265 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(265) Koncoví uživatelé by měli mít 

zaručenu interoperabilitu u všech zařízení, 

která se prodávají v Unii a která slouží k 

příjmu digitální televize. Členské státy by 

měly být schopny stanovit minimum 

harmonizovaných norem pro taková 

zařízení. Takové normy by mohly být 

(265) Koncoví uživatelé by měli mít 

zaručenu interoperabilitu u všech zařízení, 

která se prodávají v Unii a která slouží k 

příjmu digitálního rozhlasového a 

televizního vysílání. Členské státy by měly 

být schopny stanovit minimum 

harmonizovaných norem pro taková 
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občas přizpůsobeny podle vývoje 

technologií a trhu. 

zařízení. Takové normy by mohly být 

občas přizpůsobeny podle vývoje 

technologií a trhu. 

 

Pozměňovací návrh  72 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 266 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(266) Je žádoucí umožnit spotřebitelům 

dosáhnout u digitálních televizních 

přijímačů co nejširších možností připojení. 

Interoperabilita je rozvíjející se koncepce 

na dynamických trzích. Normalizační 

orgány by měly učinit vše pro to, aby bylo 

zajištěno, že se příslušné normy budou 

vyvíjet souběžně s dotyčnými 

technologiemi. Podobně je důležité zajistit, 

aby na digitálních televizních přijímačích 

byly konektory, které umožní přenos 

veškerých nezbytných prvků digitálního 

signálu, včetně zvukových a obrazových 

toků, informací o podmíněném přístupu, 

informací o službách, informací o 

rozhraních pro aplikační programy (API) a 

informací o ochraně před kopírováním. 

Tato směrnice by proto měla zajistit, aby 

operátoři sítí, poskytovatelé služeb nebo 

výrobci zařízení neomezovali funkčnost 

spojenou s konektory nebo do nich 

zabudovanou a aby se tato funkčnost 

nadále rozvíjela paralelně s 

technologickým vývojem. Pro zobrazení a 

prezentaci televizních služeb s internetem 

se vytváření společné normy 

prostřednictvím tržního mechanismu 

považuje za výhodu pro spotřebitele. 

Členské státy a Komise mohou v souladu 

se Smlouvou přicházet s politickými 

iniciativami podporujícími tento vývoj. 

(266) Je žádoucí umožnit spotřebitelům 

dosáhnout u digitálních rozhlasových a 

televizních přijímačů co nejširších 

možností připojení. Interoperabilita je 

rozvíjející se koncepce na dynamických 

trzích. Normalizační orgány by měly učinit 

vše pro to, aby bylo zajištěno, že se 

příslušné normy budou vyvíjet souběžně s 

dotyčnými technologiemi. Podobně je 

důležité zajistit, aby na digitálních 

televizních přijímačích byly konektory, 

které umožní přenos veškerých nezbytných 

prvků digitálního signálu, včetně 

zvukových a obrazových toků, informací o 

podmíněném přístupu, informací o 

službách, informací o rozhraních pro 

aplikační programy (API) a informací o 

ochraně před kopírováním. Tato směrnice 

by proto měla zajistit, aby operátoři sítí, 

poskytovatelé služeb nebo výrobci zařízení 

spojenou s konektory neomezovali 

funkčnost nebo do nich zabudovanou a 

aby se tato funkčnost nadále rozvíjela 

paralelně s technologickým vývojem. Pro 

zobrazení a prezentaci televizních služeb s 

internetem se vytváření společné normy 

prostřednictvím tržního mechanismu 

považuje za výhodu pro spotřebitele. 

Členské státy a Komise mohou v souladu 

se Smlouvou přicházet s politickými 

iniciativami podporujícími tento vývoj. 

Spotřebitelské rozhlasové přijímače by 

měly být schopny přijímat rádiový signál 

přinejmenší prostřednictvím analogového 

a digitálního vysílání, aby byla zajištěna 

přeshraniční interoperabilita. Toto 

ustanovení by se nemělo vztahovat na 
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levná zařízení pro příjem rozhlasového 

vysílání ani na zařízení, u nichž je příjem 

rozhlasového vysílání pouze vedlejší 

funkční, jako jsou například mobilní 

telefonní s FM přijímačem. Nemělo by se 

vztahovat ani na rozhlasové přijímače 

používané radioamatéry, včetně stavebnic 

pro radioamatéry a zařízení 

zkonstruovaných jednotlivými 

radioamatéry pro pokusné a vědecké účely 

související s amatérským rádiem. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 269 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(269) S ohledem na oprávněný veřejný 

zájem by měly členské státy být schopny 

stanovit přiměřené povinnosti podnikům, 

které podléhají jejich příslušnosti, ale 

takové povinnosti se mají ukládat pouze 

tehdy, jsou-li nezbytně nutné k dosažení 

cílů obecného zájmu jasně vymezených 

členskými státy v souladu s právem Unie; 

musí být přiměřené a transparentní. 

Povinnosti ve veřejném zájmu je možné 

uplatnit na stanovené kanály rozhlasového 

a televizního vysílání a doplňkové služby, 

které poskytuje konkrétní poskytovatel 

mediálních služeb. Povinnosti uložené 

členskými státy musí být přijatelné, tj. 

přiměřené a transparentní z hlediska jasně 

vymezených cílů obecného zájmu. Členské 

státy by měly povinnosti ve veřejném 

zájmu, které ve svých vnitrostátních 

právních předpisech ukládají, objektivně 

zdůvodnit tak, aby tyto povinnosti byly 

transparentní, přiměřené a jasně vymezené. 

Povinnosti by měly být formulovány tak, 

aby dostatečně motivovaly k účinným 

investicím do infrastruktury. Povinnosti by 

měly být pravidelně, tj. alespoň jednou za 

pět let přezkoumávány, aby odpovídaly 

aktuálnímu vývoji technologií a trhu a aby 

bylo zajištěno, že budou i nadále přiměřené 

(269) S ohledem na oprávněný veřejný 

zájem by měly členské státy být schopny 

stanovit přiměřené povinnosti ve veřejném 

zájmu podnikům, které podléhají jejich 

příslušnosti, ale takové povinnosti se mají 

ukládat pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné 

k dosažení cílů obecného zájmu jasně 

vymezených členskými státy v souladu s 

právem Unie; musí být přiměřené a 

transparentní. Povinnosti ve veřejném 

zájmu je možné uplatnit na stanovené 

kanály rozhlasového a televizního vysílání 

a doplňkové služby, které poskytuje 

konkrétní poskytovatel mediálních služeb. 

Povinnosti uložené členskými státy musí 

být přijatelné, tj. přiměřené a transparentní 

z hlediska jasně vymezených cílů obecného 

zájmu, jako je mediální pluralita a 

kulturní rozmanitost. Členské státy by 

měly povinnosti ve veřejném zájmu, které 

ve svých vnitrostátních právních 

předpisech ukládají, objektivně zdůvodnit 

tak, aby tyto povinnosti byly transparentní, 

přiměřené a jasně vymezené. Povinnosti by 

měly být formulovány tak, aby dostatečně 

motivovaly k účinným investicím do 

infrastruktury. Povinnosti by měly být 

pravidelně, tj. alespoň jednou za pět let 

přezkoumávány, aby odpovídaly 



 

PE602.838v02-00 64/149 AD\1133855CS.docx 

CS 

cílům, jichž má být dosaženo. Povinnosti s 

sebou mohou popřípadě nést ustanovení o 

přiměřené úhradě. 

aktuálnímu vývoji technologií a trhu a aby 

bylo zajištěno, že budou i nadále přiměřené 

cílům, jichž má být dosaženo. Povinnosti s 

sebou mohou popřípadě nést ustanovení o 

přiměřené úhradě. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 269 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (269a) Protože většina dnes užívaných 

spotřebitelských přijímačů digitálního 

rozhlasového a televizního vysílání 

přijímá analogový i digitální signál, není 

již z ekonomických ani sociálních důvodů 

nutné, aby členské státy nadále ukládaly 

povinnosti ve veřejném zájmu u 

analogového i digitálního televizního 

vysílání. Povinnost poskytovat analogové 

vysílání však je možné nadále ukládat v 

případě, že významný počet uživatelů stále 

používá analogický příjem nebo pokud 

vysílání probíhá pouze analogicky. 

 

Pozměňovací návrh  75 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 270 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(270) Sítě používané pro šíření 

rozhlasového nebo televizního vysílání pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě, pokud jsou používány 

v takovém rozsahu, že jsou hlavním 

prostředkem pro příjem rozhlasového a 

televizního vysílání pro početně 

významnou skupinu koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu mohou 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily odpovídající přístup 

pro zdravotně postižené uživatele. 

(270) Sítě a služby elektronických 

komunikací používané pro šíření 

rozhlasového nebo televizního vysílání pro 

veřejnost zahrnují kabelové, IPTV, 

družicové a zemské vysílací sítě. Mohou 

zahrnovat i jiné sítě, pokud jsou používány 

v takovém rozsahu, že jsou hlavním 

prostředkem pro příjem rozhlasového a 

televizního vysílání pro početně 

významnou skupinu koncových uživatelů. 

Povinnosti ve veřejném zájmu by měly 

zahrnovat přenos služeb určených zejména 

k tomu, aby umožnily rovnocenný přístup 
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Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, 

titulkování, zvukový popis nebo znakový 

jazyk. Jelikož jsou televizní služby s 

internetem poskytovány a využívány ve 

stále větší míře a elektronické programové 

průvodce pro volbu přenosu ze strany 

uživatelů neztrácejí na významu, může být 

přenos údajů týkajících se programu, které 

tyto funkce podporují, zahrnut mezi 

povinnosti ve veřejném zájmu. 

pro uživatele se zdravotním postižením. 

Doplňkové služby tudíž zahrnují mimo jiné 

služby určené na zlepšení dostupnosti pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením, například videotext, titulkování 

pro neslyšící a nedoslýchavé osoby, 

zvukový popis, mluvené titulky nebo 

tlumočení do znakového jazyka. Jelikož 

jsou televizní služby s internetem 

poskytovány a využívány ve stále větší 

míře a elektronické programové průvodce 

pro volbu přenosu ze strany uživatelů 

neztrácejí na významu, může být přenos 

údajů týkajících se programu, nezbytných 

pro podporu funkcí poskytování 

elektronických programových průvodců, 

teletextu a IP adres vztahujících se 

programu zahrnut mezi povinnosti ve 

veřejném zájmu. 

 

Pozměňovací návrh  76 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Na druhou stranu má zajistit poskytování 

cenově dostupných, veřejně přístupných 

služeb v dobré kvalitě v celé Unii 

prostřednictvím účinné hospodářské 

soutěže a možnosti výběru řešit okolnosti, 

za nichž trh nenaplňuje uspokojivě potřeby 

koncových uživatelů, včetně zdravotně 

postižených uživatelů, a stanovit nezbytná 

práva koncových uživatelů. 

Na druhou stranu má zajistit poskytování 

cenově dostupných, veřejně přístupných 

služeb v dobré kvalitě v celé Unii 

prostřednictvím účinné hospodářské 

soutěže a možnosti výběru řešit okolnosti, 

za nichž trh nenaplňuje uspokojivě potřeby 

koncových uživatelů, včetně uživatelů se 

zdravotním postižením, aby měli přístup 

ke službám za rovných podmínek jako 

ostatní, a stanovit nezbytná práva 

koncových uživatelů. 

 

Pozměňovací návrh  77 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5) „interpersonální komunikační 5) „interpersonální komunikační 
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službou“ rozumí služba obvykle 

poskytovaná za úplatu, která 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací umožňuje přímou 

interpersonální a interaktivní výměnu 

informací mezi konečným počtem osob, 

kdy osoby, které komunikaci zahajují nebo 

se jí účastní, určují jejího/její příjemce; 

nezahrnuje služby, které interpersonální a 

interaktivní komunikaci umožňují pouze 

jako nepodstatnou pomocnou funkci, 

která je ze své podstaty spjata s jinou 

službou; 

službou“ rozumí služba obvykle 

poskytovaná za úplatu, která 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací umožňuje přímou 

interpersonální a interaktivní výměnu 

informací mezi konečným počtem osob, 

kdy osoby, které komunikaci zahajují nebo 

se jí účastní, určují jejího/její příjemce; 

Základním rysem této služby je 

obousměrnost. 

 

Pozměňovací návrh  78 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 31a) „veřejným telefonním 

automatem“: se rozumí veřejnosti 

přístupný telefonní přístroj, k jehož 

použití mohou být používány jako platební 

prostředky mimo jiné mince, 

kreditní/debetní karty nebo předplacené 

karty, včetně karet s kódy volby; 

 

Pozměňovací návrh  79 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 32 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

32) „hlasovou komunikací“ rozumí 

služba dostupná veřejnosti pro 

uskutečňování a přijímání, a to přímo či 

nepřímo, vnitrostátních nebo vnitrostátních 

a mezinárodních volání prostřednictvím 

jednoho či více čísel národního nebo 

mezinárodního číslovacího plánu; 

32) „hlasovou komunikací“ rozumí 

služba elektronických komunikací 

dostupná veřejnosti pro uskutečňování a 

přijímání vnitrostátních nebo vnitrostátních 

a mezinárodních volání prostřednictvím 

jednoho či více čísel národního nebo 

mezinárodního číslovacího plánu, a to 

přímo či nepřímo, zahrnující jiné 

komunikační prostředky jako alternativu 

k hlasové komunikaci určené specificky 

pro potřeby koncových uživatelů se 
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zdravotním postižením, jako jsou služby 

úplné konverzace (hlas, video a text v 

reálném čase) a přenosové služby založené 

na textu a videu. 

 

Pozměňovací návrh  80 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 35 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 35a) „přenosovými službami“ rozumí 

služby, které neslyšícím nebo 

nedoslýchavým osobám nebo osobám s 

poruchou řeči umožňují, aby za pomoci 

zprostředkovatele, který používá text nebo 

znakový jazyk, komunikovaly 

prostřednictvím telefonu s jinými osobami 

způsobem, jenž je funkčně ekvivalentní 

schopnostem osob bez zdravotního 

postižení; 

 

Pozměňovací návrh  81 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 36a) „textem v reálném čase“ rozumí 

komunikace využívající přenosu textu, při 

němž se znaky přenášejí pomocí terminálu 

ihned po stisku tlačítka na klávesnici, a to 

takovým způsobem, že uživatel vnímá tuto 

komunikaci tak, že neprobíhá se 

zpožděním; 

 

Pozměňovací návrh  82 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

37) „tísňovou komunikací“ rozumí 37) „tísňovou komunikací“ rozumí 
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komunikace pomocí interpersonálních 

komunikačních služeb mezi koncovým 

uživatelem a centrem tísňové komunikace, 

jejímž cílem je požadovat a získat od 

poskytovatelů tísňových služeb pomoc při 

mimořádných událostech; 

komunikace pomocí hlasových 

komunikačních služeb a příslušných 
interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech mezi koncovým 

uživatelem a centrem tísňové komunikace, 

jejímž cílem je požadovat a získat od 

poskytovatelů tísňových služeb pomoc při 

mimořádných událostech; 

(Viz pozměňovací návrh zpravodajky č. 61.) 

 

Pozměňovací návrh  83 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 38 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 38a) „informací o místě, kde se volající 

nachází“, rozumí v případě veřejné 

mobilní sítě zpracovaná data pocházející 

ze síťové infrastruktury nebo z 

telefonního přístroje, která uvádějí 

geografickou polohu mobilního zařízení 

koncového uživatele, nebo v případě 

veřejné pevné sítě data uvádějící fyzickou 

adresu koncového bodu. 

 

Pozměňovací návrh  84 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) podporují přístup všech občanů a 

podniků Unie k pevnému i mobilnímu 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou a jeho využívání; 

a) podporují dostupnost, cenovou 

dosažitelnost a přístup všech občanů a 

podniků Unie k pevnému i mobilnímu 

datovému připojení s velmi vysokou 

kapacitou; 
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Pozměňovací návrh  85 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) prosazují zájmy občanů Unie mimo 

jiné tím, že rovněž v dlouhodobém výhledu 

zajišťují širokou dostupnost a využívání 

pevného i mobilního připojení s velmi 

vysokou kapacitou, jakož i 

interpersonálních komunikačních služeb 

tím, že na základě účinné hospodářské 

soutěže umožní co největší prospěch, 

pokud jde o výběr, cenu a kvalitu, 

zachovají bezpečnost sítí a služeb, zajišťují 

vysokou a jednotnou úroveň ochrany 

koncových uživatelů prostřednictvím 

potřebných odvětvových pravidel a řeší 

potřeby určitých sociálních skupin, 

zejména zdravotně postižených uživatelů, 

starších uživatelů a uživatelů se zvláštními 

sociálními potřebami, například pokud jde 

o cenovou dostupnost. 

d) prosazují zájmy občanů Unie mimo 

jiné tím, že rovněž v dlouhodobém výhledu 

zajišťují širokou dostupnost a využívání 

pevného i mobilního připojení s velmi 

vysokou kapacitou, jakož i 

interpersonálních komunikačních služeb 

tím, že na základě účinné hospodářské 

soutěže umožní co největší prospěch, 

pokud jde o výběr, cenu a kvalitu, 

zachovají bezpečnost sítí a služeb, zajišťují 

vysokou a jednotnou úroveň ochrany 

koncových uživatelů prostřednictvím 

potřebných odvětvových pravidel tím, že 

zajišťují ekvivalentní přístup a možnosti 

volby pro koncové uživatele se zdravotním 

postižením a řeší potřeby určitých 

sociálních skupin, zejména zdravotně 

postižených uživatelů, starších uživatelů a 

uživatelů se zvláštními sociálními 

potřebami, například pokud jde o cenovou 

dostupnost. 

 

Pozměňovací návrh  86 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 – indent 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 – podrobné sledování rozvoje 

internetu věcí s cílem zajistit 

hospodářskou soutěž, ochranu 

spotřebitelů a kybernetickou bezpečnost 

 

Pozměňovací návrh  87 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Zajišťování sítí nebo poskytování 

služeb elektronických komunikací jiných 

než interpersonálních komunikačních 

služeb nezávislých na číslech může 

podléhat pouze obecnému oprávnění, aniž 

jsou dotčeny zvláštní povinnosti uvedené v 

čl. 13 odst. 2 nebo práva na užívání 

uvedená v článcích 46 a 88. 

2. Zajišťování sítí nebo poskytování 

služeb elektronických komunikací může 

podléhat pouze obecnému oprávnění, aniž 

jsou dotčeny zvláštní povinnosti uvedené v 

čl. 13 odst. 2 nebo práva na užívání 

uvedená v článcích 46 a 88. 

 

Pozměňovací návrh  88 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud vnitrostátní regulační nebo 

jiný příslušný orgán považuje informace za 

důvěrné podle právních předpisů Unie a 

vnitrostátních právních předpisů o 

obchodním tajemství nebo ochraně 

osobních údajů, zajistí Komise a dotyčné 

orgány zachování takové důvěrnosti. V 

souladu se zásadou loajální spolupráce 

neodepřou vnitrostátní regulační orgány 

ani jiné příslušné orgány poskytnutí 

požadovaných informací Komisi, BEREC 

nebo jinému orgánu na základě důvěrnosti 

nebo potřeby konzultovat strany, které 

informace poskytly. Jestliže se Komise, 

BEREC nebo příslušný orgán zaváží 

respektovat důvěrnost informací, které 

jako takové určí orgán, jenž je má v 

držení, uvedený orgán dané informace na 

vyžádání sdílí k určenému účelu, aniž by 

musel dále konzultovat strany, jež 

informace poskytly. 

3. Pokud vnitrostátní regulační nebo 

jiný příslušný orgán považuje informace za 

důvěrné podle právních předpisů Unie a 

vnitrostátních právních předpisů o 

obchodním tajemství nebo ochraně 

osobních údajů, zajistí Komise a dotyčné 

orgány zachování takové důvěrnosti. V 

souladu se zásadou loajální spolupráce 

neodepřou vnitrostátní regulační orgány 

ani jiné příslušné orgány poskytnutí 

požadovaných informací Komisi, BEREC 

nebo jinému orgánu na základě důvěrnosti 

nebo potřeby konzultovat strany, které 

informace poskytly. Jestliže vnitrostátní 

regulační orgán sdílí důvěrné informace s 

Komisí, sdružením BEREC nebo s 

příslušným orgánem, informuje o tom 

tento orgán podniky, jejichž informace 

jsou sdíleny. Toto sdělení musí obsahovat 

alespoň údaje o tom, jaká informace byla 

sdílena, s kým a kdy. 

 

Pozměňovací návrh  89 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny povinnosti poskytovat 

informace a podávat zprávy podle 

vnitrostátních právních předpisů jiných než 

těch, které se týkají obecného oprávnění, 

mohou vnitrostátní regulační a jiné 

příslušné orgány od podniků požadovat 

poskytování informací pouze podle 

obecného oprávnění, pro práva na užívání 

nebo zvláštní povinnosti uvedené v čl. 13 

odst. 2, které jsou přiměřené a objektivně 

odůvodněné pro: 

Aniž jsou dotčeny povinnosti poskytovat 

informace a podávat zprávy podle 

vnitrostátních právních předpisů jiných než 

těch, které se týkají obecného oprávnění, 

mohou vnitrostátní regulační a jiné 

příslušné orgány od podniků požadovat 

poskytování informací pouze podle 

obecného oprávnění, v jednotném a 

standardizovaném formátu, pro práva na 

užívání nebo zvláštní povinnosti uvedené v 

čl. 13 odst. 2, které jsou přiměřené a 

objektivně odůvodněné pro: 

 

Pozměňovací návrh  90 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Při dodržení povinností 

vnitrostátního regulačního orgánu 

týkajících se ochrany důvěrných informací 

a obchodního tajemství mohou vnitrostátní 

regulační orgány zpřístupnit dostupné 

informační nástroje koncovým uživatelům, 

aby jim pomohly určit dostupnost připojení 

v různých oblastech, a to natolik podrobně, 

nakolik je to užitečné na podporu výběru u 

služeb poskytování připojení. 

6. Při dodržení povinností 

vnitrostátního regulačního orgánu 

týkajících se ochrany důvěrných informací 

a obchodního tajemství mohou vnitrostátní 

regulační orgány zpřístupnit dostupné 

informační nástroje koncovým uživatelům, 

aby jim pomohly určit dostupnost připojení 

v různých oblastech, a to natolik podrobně, 

nakolik je to užitečné na podporu výběru u 

služeb poskytování připojení. 

 

Pozměňovací návrh  91 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, je-li to vhodné, aby 

vnitrostátní regulační orgány zohledňovaly 

názory koncových uživatelů, spotřebitelů 

(mimo jiné zejména zdravotně postižených 

spotřebitelů), výrobců a podniků, které 

zajišťují sítě nebo poskytují služby 

Členské státy zajistí, je-li to vhodné, aby 

vnitrostátní regulační orgány zohledňovaly 

názory koncových uživatelů, spotřebitelů 

(mimo jiné zejména spotřebitelů se 

zdravotním postižením), výrobců a 

podniků, které zajišťují sítě nebo poskytují 



 

PE602.838v02-00 72/149 AD\1133855CS.docx 

CS 

elektronických komunikací, v záležitostech 

týkajících se všech práv koncových 

uživatelů a spotřebitelů ohledně veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací, zejména pokud mají výrazný 

dopad na trh. 

služby elektronických komunikací, v 

záležitostech týkajících se všech práv 

koncových uživatelů a spotřebitelů ohledně 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací, včetně rovnocenného 

přístupu a možností volby pro koncové 

uživatele se zdravotním postižením, 
zejména pokud tyto služby mají výrazný 

dopad na trh. 

 

Pozměňovací návrh  92 

Návrh směrnice 

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zejména zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány vytvořily 

konzultační mechanismus zajišťující, že při 

jejich rozhodování o otázkách týkajících se 

práv koncových uživatelů a spotřebitelů v 

souvislosti se službami elektronických 

komunikací budou náležitě zohledněny 

zájmy spotřebitelů v oblasti elektronických 

komunikací. 

Členské státy zejména zajistí, aby 

vnitrostátní regulační orgány vytvořily 

konzultační mechanismus přístupný 

osobám se zdravotním postižením 
zajišťující, že při jejich rozhodování o 

otázkách týkajících se práv koncových 

uživatelů a spotřebitelů v souvislosti se 

službami elektronických komunikací 

budou náležitě zohledněny zájmy 

spotřebitelů v oblasti elektronických 

komunikací. 

 

Pozměňovací návrh  93 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby v případě 

svých nevyřešených sporů s podniky 

poskytujícími veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací jiné než 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, které vyplývají z této 

směrnice a týkají se smluvních podmínek 

nebo plnění smluv o zajišťování těchto sítí 

či poskytování služeb, měli spotřebitelé 

přístup k transparentním, 

nediskriminačním, jednoduchým, rychlým, 

1. Členské státy zajistí, aby v případě 

svých nevyřešených sporů s podniky 

poskytujícími veřejně dostupné sítě a 

služby elektronických komunikací, které 

vyplývají z této směrnice a týkají se 

smluvních podmínek nebo plnění smluv o 

zajišťování těchto sítí či poskytování 

služeb, měli spotřebitelé, včetně osob se 

zdravotním postižením, přístup k 

transparentním, nediskriminačním, 

jednoduchým, rychlým, spravedlivým a 
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spravedlivým a nenákladným 

mimosoudním postupům. Členské státy 

umožní vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 

jednat jako subjekt řešení sporů. Takové 

postupy musí být v souladu s požadavky na 

kvalitu stanovenými v kapitole II směrnice 

2013/11/EU. Členské státy mohou 

poskytnout přístup k těmto postupům 

jiným koncovým uživatelům, zejména 

mikropodnikům a malým podnikům. 

nenákladným mimosoudním postupům. 

Poskytovatelé veřejně dostupných sítí a 

služeb elektronických komunikací 

nemohou zamítnout spotřebitelem 

podanou žádost o vyřešení sporu s tímto 

spotřebitelem v rámci mimosoudního 

řešení sporů na základě jasných a 

účelných postupů a pokynů. Členské státy 

umožní vnitrostátnímu regulačnímu orgánu 

jednat jako subjekt řešení sporů. Takové 

postupy musí být v souladu s požadavky na 

kvalitu stanovenými v kapitole II směrnice 

2013/11/EU. Členské státy mohou 

poskytnout přístup k těmto postupům 

jiným koncovým uživatelům, zejména 

mikropodnikům a malým podnikům. 

 

Pozměňovací návrh  94 

Návrh směrnice 

Čl. 25 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby jejich 

právní předpisy nebránily zřizování 

institucí pověřených vyřizováním stížností 

a poskytování on-line služeb na 

odpovídající územní úrovni s cílem 

usnadnit spotřebitelům a jiným koncovým 

uživatelům přístup k řešení sporů. Na 

spory, jejichž účastníky jsou spotřebitelé a 

které spadají do působnosti nařízení (EU) 

č. 524/2013, se použijí ustanovení 

uvedeného nařízení, pokud byl Komisi 

oznámen příslušný subjekt řešení sporů 

podle článku 20 směrnice 2013/11/EU. 

2. Členské státy zajistí, aby jejich 

právní předpisy nebránily zřizování 

institucí pověřených vyřizováním stížností 

a poskytování on-line služeb na 

odpovídající územní úrovni s cílem 

usnadnit spotřebitelům a jiným koncovým 

uživatelům přístup k řešení sporů. Pokud je 

vnitrostátní regulační orgán uveden na 

seznamu podle čl. 20 odst. 2 směrnice 

2013/11/EU, použijí se na spory uvedené v 

odstavci 1 tohoto článku, které vyplývají ze 

smluv uzavřených online, ustanovení 
nařízení (EU) 524/2013. 

 

Pozměňovací návrh  95 

Návrh směrnice 

Čl. 38 – odst. 3 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) otázky přidělování čísel, včetně 

skupin čísel, přenositelnosti čísel a 

b) otázky přidělování čísel, včetně 

skupin čísel, přenositelnosti čísel a 
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identifikátorů, systémů převodu čísel a 

adres a přístupu k službám tísňového 

volání na čísle 112. 

identifikátorů, systémů převodu čísel a 

adres, interoperability služeb přenosu tzv. 

úplné konverzace a přístupu k službám 

tísňového volání na čísle 112, a to i pro 

osoby se zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  96 

Návrh směrnice 

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy podporují používání norem 

a/nebo specifikací podle odstavce 1 pro 

poskytování služeb, technických rozhraní 

a/nebo síťových funkcí v míře nezbytně 

nutné k zajištění interoperability služeb a k 

rozšíření možností výběru pro uživatele. 

Členské státy podporují používání norem 

a/nebo specifikací podle odstavce 1 pro 

poskytování služeb, technických rozhraní 

a/nebo síťových funkcí v míře nezbytně 

nutné k zajištění interoperability a 

propojenosti služeb s cílem rozšířit 

možnosti výběru pro uživatele a usnadnit 

výměnu poskytovatele služeb. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací přijaly vhodná 

technická a organizační opatření k 

odpovídajícímu zvládnutí rizik pro 

bezpečnost sítí a služeb. S ohledem na 

současné technické možnosti tato opatření 

zajistí takovou úroveň bezpečnosti, která 

odpovídá míře existujícího rizika. Zejména 

se přijmou opatření s cílem předejít dopadu 

bezpečnostních incidentů na uživatele a na 

jiné sítě a služby nebo tento dopad 

minimalizovat. 

1. Členské státy zajistí, aby podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací přijaly vhodná 

technická a organizační opatření k 

odpovídajícímu zvládnutí rizik pro 

bezpečnost jejich sítí a služeb. S ohledem 

na současné technické možnosti tato 

opatření zajistí takovou úroveň 

bezpečnosti, která odpovídá míře 

existujícího rizika. Zejména se přijmou 

opatření s cílem zajistit, aby byl obsah 

elektronických komunikací mezi 

koncovými body automaticky šifrován, a 
předejít tak dopadu bezpečnostních 

incidentů na uživatele a na jiné sítě a 

služby nebo tento dopad minimalizovat. 
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Pozměňovací návrh  98 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací oznámily bez 

zbytečného prodlení příslušnému orgánu 

jakékoliv narušení bezpečnosti s 

významným dopadem na provoz sítí nebo 

služeb. 

Členské státy zajistí, aby podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací oznámily bez 

zbytečného prodlení příslušnému orgánu 

jakýkoli bezpečnostní incident nebo ztrátu 

integrity s významným dopadem na provoz 

sítí nebo služeb, a tedy i s velkým dopadem 

na hospodářské a společenské aktivity. 

Poskytovatelé interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech a poskytovatelé služeb 

elektronických komunikací podléhající 

obecnému oprávnění, kteří se ohlásili jako 

přeshraniční provozovatelé, jsou povinni 

uvědomit pouze příslušný orgán 

členského státu, ve kterém mají své hlavní 

sídlo. 

 

Pozměňovací návrh  99 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) počet uživatelů ovlivněných 

narušením; 

a) počet uživatelů ovlivněných 

incidentem; 

 

Pozměňovací návrh  100 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) doba trvání narušení; b) doba trvání incidentu; 
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Pozměňovací návrh  101 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) zeměpisný rozsah oblasti ovlivněné 

narušením; 

c) zeměpisný rozsah oblasti ovlivněné 

incidentem; 

 

Pozměňovací návrh  102 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) rozsah, v němž je narušeno 

fungování služby; 

d) rozsah, v němž je ovlivněno 

fungování sítě nebo služby; 

 

Pozměňovací návrh  103 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je-li to vhodné, informuje dotyčný 

příslušný orgán příslušné orgány v jiných 

členských státech a Evropskou agenturu 

pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). 

Dotyčný příslušný orgán může informovat 

veřejnost nebo vyžadovat, aby tak podniky 

učinily, rozhodne-li, že zveřejnění 

narušení bezpečnosti je ve veřejném 

zájmu. 

Je-li to vhodné, informuje dotyčný orgán 

příslušné orgány v jiných členských státech 

a Evropskou agenturu pro bezpečnost sítí a 

informací (ENISA). Dotyčný příslušný 

orgán může informovat veřejnost nebo 

vyžadovat, aby tak učinili poskytovatelé, 

rozhodne-li, že zveřejnění incidentu je ve 

veřejném zájmu. Před informováním 

veřejnosti je příslušný orgán povinen 

konzultovat podniky. 

 

Pozměňovací návrh  104 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Členské státy zajistí, aby v případě 
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konkrétního bezpečnostního incidentu ve 

veřejných komunikačních sítích nebo 

veřejně dostupných službách 

elektronických komunikací poskytovatelé 

těchto sítí nebo služeb informovali své 

koncové uživatele o tomto bezpečnostním 

incidentu, o možných rizicích a o 

veškerých případných ochranných nebo 

nápravných opatřeních, která mohou 

koncoví uživatelé přijmout. 

Pozměňovací návrh  105 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Komise je v souladu s článkem 109 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci za účelem upřesnění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2, včetně 

opatření vymezujících okolnosti, formát a 

postupy týkající se požadavků na 

oznámení. Akty v přenesené pravomoci 

vycházejí v nejvyšším možném rozsahu z 

evropských a mezinárodních norem a 

nebrání členským státům v přijímání 

dalších požadavků za účelem plnění cílů 

stanovených v odstavcích 1 a 2. 

5. Komise je v souladu s článkem 109 

zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci za účelem upřesnění opatření 

uvedených v odstavcích 1 a 2, včetně 

opatření vymezujících okolnosti, formát a 

postupy týkající se požadavků na 

oznámení. Akty v přenesené pravomoci 

vycházejí v nejvyšším možném rozsahu z 

evropských a mezinárodních norem a 

členské státy pouze přijmou dodatečné 

požadavky v míře, která je nezbytná 

k zabezpečení jejich základních státních 

funkcí, zejména pokud jde o zajištění 

národní bezpečnosti a zachování 

veřejného pořádku. Poskytovatelé 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech a poskytovatelé 

služeb elektronických komunikací 

podléhající obecnému oprávnění, kteří se 

ohlásili jako přeshraniční provozovatelé, 

jsou povinni plnit pouze případné 

dodatečné vnitrostátní požadavky 

stanovené příslušným orgánem členského 

státu, ve kterém mají své hlavní sídlo. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Návrh směrnice 

Čl. 40 – odst. 5 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. S cílem přispět k jednotnému 

uplatňování opatření pro bezpečnost sítí a 

služeb Agentura Evropské unie pro 

bezpečnost sítí a informací (ENISA) po 

konzultaci se zúčastněnými stranami a v 

úzké spolupráci s Komisí a sdružením 

BEREC vydá do ... [datum] pokyny o 

minimálních kritériích a společném 

přístupu k bezpečnosti sítí a služeb a 

používání a uplatňování šifrování mezi 

koncovými body. 

 

Pozměňovací návrh  107 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Za účelem provedení článku 40 

členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

měly pravomoc vydat pro podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně přístupné služby 

elektronických komunikací závazné 

pokyny, včetně pokynů týkajících se 

opatření požadovaných pro nápravu 

porušení a lhůt pro provádění. 

1. Za účelem provedení článku 40 

členské státy zajistí, aby příslušné orgány 

měly pravomoc vydat pro podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě nebo 

poskytující veřejně přístupné služby 

elektronických komunikací závazné 

pokyny, včetně pokynů týkajících se 

opatření požadovaných pro zabránění 

incidentu nebo jeho nápravu a lhůt pro 

provádění. Pro poskytovatele 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech a poskytovatele 

služeb elektronických komunikací 

podléhající obecnému oprávnění, kteří se 

ohlásili jako přeshraniční provozovatelé, 

je příslušným orgánem příslušný orgán 

členského státu, ve kterém mají své hlavní 

sídlo. 

 

Pozměňovací návrh  108 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 2 – písm. b 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podrobily se bezpečnostnímu auditu 

provedenému kvalifikovaným nezávislým 

orgánem nebo příslušným orgánem a jeho 

výsledky poskytly příslušnému orgánu. 

Náklady na audit uhradí příslušný podnik. 

b) podrobily se bezpečnostnímu auditu 

provedenému interním nebo 

kvalifikovaným externím subjektem a jeho 

výsledky poskytly příslušnému orgánu. 

Náklady na audit uhradí příslušný podnik. 

 

Pozměňovací návrh  109 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) v případě, že se jedná o podniky 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací, napravily 

veškeré nedostatky v plnění požadavků 

stanovených v článku 40. 

 

Pozměňovací návrh  110 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V návaznosti na posouzení 

informací či výsledků bezpečnostních 

auditů uvedených v odstavci 2 může 

příslušný orgán vydat pro podniky 

zajišťující veřejné komunikační sítě 

závazné pokyny k odstranění zjištěných 

nedostatků, včetně pokynů týkajících se 

opatření požadovaných pro nápravu 

incidentu a lhůt pro provedení. 

 

Pozměňovací návrh  111 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 2 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. V návaznosti na posouzení 

uplatňování odstavce 2 může příslušný 

orgán v případě potřeby učinit kroky v 

podobě následných kontrolních opatření, 

pokud mu byly předloženy důkazy o tom, 

že určitý podnik poskytující veřejně 

dostupné komunikační služby neplní 

požadavky stanovené v článku 40. Tyto 

důkazy může předložit příslušný orgán 

jiného členského státu, ve kterém je 

příslušná služba poskytována. 

 

Pozměňovací návrh  112 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Má-li podnik poskytující veřejně 

dostupné komunikační služby své hlavní 

sídlo nebo zastoupení v určitém členském 

státě, ale jeho síť a informační systémy se 

nacházejí v jednom nebo více jiných 

členských státech, příslušný orgán 

členského státu, ve kterém má tento 

podnik své hlavní sídlo nebo zastoupení, a 

příslušné orgány zmíněných jiných 

členských států vzájemně spolupracují a 

jsou si podle potřeby navzájem 

nápomocny. Tato vzájemná pomoc a 

spolupráce může spočívat ve výměně 

informací mezi dotčenými příslušnými 

orgány a ve vznášení žádostí o přijetí 

kontrolních opatření uvedených v odstavci 

2b. 

 

Pozměňovací návrh  113 

Návrh směrnice 

Čl. 41 – odst. 3 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Při řešení incidentů, které vedou k 

narušení ochrany osobních údajů, jedná 

příslušný orgán v úzké spolupráci s 

orgány pro ochranu údajů. 

 

Pozměňovací návrh  114 

Návrh směrnice 

Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud toto poskytování nemá komerční 

povahu nebo má doplňkovou povahu ve 

vztahu k jiné komerční činnosti nebo 

veřejné službě, která není závislá na 

přenosu signálů na uvedených sítích, 

nevztahuje se na žádný podnik, veřejný 

orgán nebo koncového uživatele, kteří 

takový přístup poskytují, žádné obecné 

oprávnění pro poskytování sítí nebo služeb 

elektronických komunikací podle článku 

12, povinnosti související s právy 

koncových uživatelů podle hlavy III části 

III této směrnice, ani povinnosti 

propojovat své sítě podle čl. 59 odst. 1. 

Pokud toto poskytování nemá komerční 

povahu nebo má doplňkovou povahu ve 

vztahu k jiné komerční činnosti nebo 

veřejné službě, která není závislá na 

přenosu signálů na uvedených sítích, 

nevztahuje se na žádný podnik, veřejný 

orgán nebo uživatele, kteří takový přístup 

poskytují, žádné obecné oprávnění pro 

poskytování sítí nebo služeb 

elektronických komunikací podle článku 

12, povinnosti související s právy uživatelů 

podle hlavy III části III této směrnice, 

povinnosti propojovat své sítě podle čl. 59 

odst. 1 ani povinnost určit totožnost 

třetích stran, které takový přístup 

využívají. Jednotlivci, kteří tento přístup 

poskytují na neziskovém základě, nenesou 

odpovědnost za informace předávané 

třetími stranami prostřednictvím tohoto 

přístupu. 

 

Pozměňovací návrh  115 

Návrh směrnice 

Čl. 55 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příslušné orgány nebrání 

poskytovatelům veřejných komunikačních 

sítí nebo veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací v poskytování 

2. Příslušné orgány nesmějí 

poskytovatelům veřejných komunikačních 

sítí nebo veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací bránit v 
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přístupu ke svým sítím veřejnosti 

prostřednictvím rádiových místních sítí, 

které mohou být umístěny v prostorách 

koncových uživatelů, pokud jsou dodrženy 

použitelné podmínky pro obecné 

oprávnění a byl poskytnut předchozí 

informovaný souhlas koncového uživatele. 

poskytování přístupu ke svým sítím 

veřejnosti prostřednictvím rádiových 

místních sítí, které mohou být umístěny v 

prostorách koncových uživatelů, pokud k 

tomu existuje platné obecné oprávnění a 

byl poskytnut předchozí informovaný a 

výslovný souhlas koncového uživatele a 

pokud byla splněna podmínka, že tím 

nebude ovlivněna či omezena pásmová 

šířka sjednaná ve smlouvě s tímto 

koncovým uživatelem. Koncoví uživatelé, 

kteří souhlasí s tím, aby prostřednictvím 

jejich koncového zařízení byly 

poskytovány veřejně dostupné rádiové 

místní sítě a/nebo kteří využívají 

elektronickou komunikační službu, kterou 

mají předplacenu, nenesou nikdy 

odpovědnost za žádnou činnost jiné osoby 

či právního subjektu připojených 

prostřednictvím této rádiové místí sítě. 

 

Pozměňovací návrh  116 

Návrh směrnice 

Čl. 55 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Poskytovatelé zajistí, aby tento přístup 

poskytnutý třetím stranám nezhoršoval 

podmínky přístupu koncového uživatele 

a aby poskytované informace nadále 

splňovaly požadavky uvedené v článku 95. 

 

Pozměňovací návrh  117 

Návrh směrnice 

Čl. 55 – odst. 3 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé veřejných komunikačních 

sítí nebo veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací za tímto 

účelem zpřístupňují a aktivně nabízejí – 

jasně a transparentně – produkty nebo 

specifické nabídky, které jejich koncovým 

Poskytovatelé veřejných komunikačních 

sítí nebo veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací mohou za 

tímto účelem zpřístupnit a aktivně nabízet 

– jasně a transparentně – produkty nebo 

specifické nabídky, které jejich koncovým 
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uživatelům umožňují poskytovat přístup 

třetím stranám prostřednictvím rádiových 

místních sítí. 

uživatelům umožňují poskytovat na žádost 

přístup třetím stranám prostřednictvím 

rádiových místních sítí. Za činnost, kterou 

třetí strana vykonává prostřednictvím 

tohoto přístupu k zařízení RLAN 

koncového uživatele, nesou odpovědnost 

poskytovatel a třetí strany, které žádají 

o přístup. 

 

Pozměňovací návrh  118 

Návrh směrnice 

Čl. 55 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. V souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2014/53/EU, zejména 

s jejím 19. bodem odůvodnění, jsou 

výrobci rádiových zařízení osvobozeni od 

povinnosti prokazovat, že spojení 

rádiového zařízení a softwaru vyhovuje 

předpisům, může-li takový software 

kdokoli volně používat, zkoumat, 

upravovat a šířit, a to dokonce i poté, co 

byl upraven. Tito výrobci nesmějí 

omezovat práva uživatelů vztahující se 

k nahrávání takového softwaru do jejich 

rádiového zařízení. 

 

Pozměňovací návrh  119 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při uskutečňování cílů stanovených v 

článku 3 vnitrostátní regulační orgány 

podporují a v případě potřeby zajišťují v 

souladu s ustanoveními této směrnice 

odpovídající přístup a propojení, jakož i 

interoperabilitu služeb a plní své úkoly 

způsobem, který podporuje efektivitu, 

udržitelnou hospodářskou soutěž, zavádění 

sítí s velmi vysokou kapacitou , efektivní 

investice a inovace a koncovým uživatelům 

Při uskutečňování cílů stanovených v 

článku 3 vnitrostátní regulační orgány 

podporují a v případě potřeby zajišťují v 

souladu s ustanoveními této směrnice 

odpovídající přístup a propojení, jakož i 

interoperabilitu služeb přístupu 

k internetu, interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech, včetně totálních konverzačních 

služeb, a elektronických komunikačních 
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přináší co nejvyšší výhody. Poskytují 

pokyny a zveřejňují postupy nutné k 

získání přístupu a propojení, aby z 

uložených povinností měly prospěch malé 

a střední podniky a operátoři s omezeným 

zeměpisným dosahem. 

sítí a plní své úkoly způsobem, který 

podporuje efektivitu, udržitelnou 

hospodářskou soutěž, zavádění sítí s velmi 

vysokou kapacitou, efektivní investice a 

inovace a koncovým uživatelům přináší co 

nejvyšší výhody. Poskytují pokyny a 

zveřejňují postupy nutné k získání přístupu 

a propojení, aby z uložených povinností 

měly prospěch malé a střední podniky a 

operátoři s omezeným zeměpisným 

dosahem. Zajistí, aby povinnosti týkající se 

interoperability byly přiměřené a 

neomezovaly inovační potenciál 

poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací, kteří investují do vývoje 

nových technologií. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) v odůvodněných případech a v 

nezbytné míře, povinnosti podnikům, na 

něž se vztahuje obecné oprávnění a které 

kontrolují přístup ke koncovým 

uživatelům, s cílem zajistit interoperabilitu 

jejich služeb; 

b) v odůvodněných případech a v 

nezbytné míře, povinnosti zajistit 

interoperabilitu služeb, které umožňují 

připojení k veřejné komutované telefonní 

síti prostřednictvím přidělených 

číslovacích zdrojů nebo komunikaci s 

číslem či čísly v národních či 

mezinárodních telefonních číslovacích 

plánech, včetně textu v reálném čase a 

videohovorů; 

 

Pozměňovací návrh  121 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v odůvodněných případech 

povinnosti poskytovatelům 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech, aby zajistili 

interoperabilitu svých služeb, zejména 

c) v odůvodněných případech a je-li to 

technicky proveditelné, povinnosti 

poskytovatelům interpersonálních 

komunikačních služeb, aby zajistili 

interoperabilitu svých služeb, zejména 
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pokud je vzhledem k absenci 

interoperability mezi interpersonálními 

komunikačními službami ohrožen přístup 

k tísňovým službám nebo spojení mezi 

koncovými body mezi koncovými 

uživateli; 

pokud je vzhledem k absenci 

interoperability mezi interpersonálními 

komunikačními službami ohrožena 

účinnost hospodářské soutěže nebo 

spojení mezi koncovými body mezi 

koncovými uživateli; 

 

Pozměňovací návrh  122 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) v míře, která je nezbytná k 

zabezpečení přístupnosti koncovým 

uživatelům ke službám digitálního 

rozhlasového a televizního vysílání 

stanovených členským státem, operátorům 

povinnosti poskytovat za spravedlivých, 

přiměřených a nediskriminačních 

podmínek přístup k dalším zařízením 

uvedeným v příloze II části II. 

d) v míře, která je nezbytná k 

zabezpečení přístupnosti koncovým 

uživatelům, včetně koncových uživatelů se 

zdravotním postižením, ke službám 

digitálního rozhlasového a televizního 

vysílání stanoveným členským státem, 

operátorům povinnosti poskytovat za 

spravedlivých, přiměřených a 

nediskriminačních podmínek přístup k 

dalším zařízením uvedeným v příloze II 

části II. 

 

Pozměňovací návrh  123 

Návrh směrnice 

Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) pokud Komise na základě zprávy, 

kterou si vyžádala od sdružení BEREC, 

zjistila zřetelnou hrozbu pro účinný přístup 

k tísňovým službám nebo spojení mezi 

koncovými body mezi koncovými uživateli 

v jednom nebo několika členských státech 

nebo v celé Evropské unii a přijala 

prováděcí opatření specifikující povahu a 

rozsah veškerých povinností, které mohou 

být uloženy, v souladu s přezkumným 

postupem podle čl. 110 odst. 4. 

(ii) pokud Komise na základě zprávy, 

kterou si vyžádala od sdružení BEREC, 

zjistila zřetelnou hrozbu pro účinnou 

hospodářskou soutěž nebo spojení mezi 

koncovými body mezi koncovými uživateli 

v souvislosti s chybějící interoperabilitou 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech s obzvláště širokou 

zákaznickou základnou v jednom nebo 

několika členských státech nebo v celé 

Evropské unii a přijala prováděcí opatření 

specifikující povahu a rozsah veškerých 

povinností, které mohou být uloženy, v 

souladu s přezkumným postupem podle čl. 
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110 odst. 4. 

 Pokud poskytovatel nemá obzvláště 

významný dosah nebo rozsáhlou 

zákaznickou základnu, nepovažují se 

přístup k tísňovým službám nebo spojení 

mezi koncovými body mezi koncovými 

uživateli za ohrožené. 

 

Pozměňovací návrh  124 

Návrh směrnice 

Čl. 63 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Po konzultaci se zúčastněnými 

stranami a v úzké spolupráci s Komisí 

může BEREC přijmout rozhodnutí určující 

v souladu se zásadami práva hospodářské 

soutěže nadnárodní trhy, přičemž v 

nejvyšší možné míře zohlední doporučení a 

pokyny k VTS přijaté v souladu s článkem 

62. BEREC provede analýzu 

potenciálního nadnárodního trhu, pokud 

Komise nebo alespoň dva dotčené 

vnitrostátní regulační orgány předloží 

odůvodněnou žádost s doklady. 

1. Po konzultaci se zúčastněnými 

stranami a vnitrostátními regulačními 

orgány může Komise přijmout rozhodnutí 

určující nadnárodní trh, přičemž v 

nejvyšší možné míře zohlední stanovisko 

sdružení BEREC, postupuje v souladu se 

zásadami práva hospodářské soutěže a v 

nejvyšší možné míře zohlední doporučení a 

pokyny k VTS přijaté v souladu s článkem 

62. 

 

Pozměňovací návrh  125 

Návrh směrnice 

Čl. 63 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě nadnárodních trhů, které jsou 

určeny v souladu s odstavcem 1, provedou 

dotyčné vnitrostátní regulační orgány 

společně analýzu trhu, přičemž v nejvyšší 

míře zohlední pokyny k VTS a rozhodnou 

společným postupem o uložení, ponechání 

v platnosti, změně nebo zrušení 

regulačních povinností uvedených v čl. 65 

odst. 4. Dotčené vnitrostátní regulační 

orgány společně oznámí Komisi návrh 

svých opatření týkajících se analýzy trhu a 

V případě nadnárodních trhů, které jsou 

určeny rozhodnutím uvedeným 

v odstavci 1, provedou dotyčné vnitrostátní 

regulační orgány společně analýzu trhu, 

přičemž v nejvyšší míře zohlední pokyny k 

VTS a rozhodnou společným postupem o 

uložení, ponechání v platnosti, změně nebo 

zrušení regulačních povinností uvedených 

v čl. 65 odst. 4. Dotčené vnitrostátní 

regulační orgány společně oznámí Komisi 

návrh svých opatření týkajících se analýzy 
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případných regulačních povinností podle 

článků 32 a 33. 

trhu a případných regulačních povinností 

podle článků 32 a 33. 

 

Pozměňovací návrh  126 

Návrh směrnice 

Čl. 74 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Při posuzování nabídek na společné 

investice a procesů uvedených v písm. a) 

prvního pododstavce vnitrostátní regulační 

orgány zajistí, aby uvedené nabídky a 

procesy splňovaly kritéria uvedená v 

příloze IV. 

Při posuzování dohod o společných 

investicích uvedených v prvním odstavci 

vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 

uvedené nabídky a procesy splňovaly 

kritéria uvedená v příloze IV. 

 

Pozměňovací návrh  127 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé na jejich území měli 

přístup k dostupné službě funkčního 

přístupu k internetu a k hlasové 

komunikační službě v kvalitě požadované 

na jejich území, včetně připojení 

potřebného pro dané služby, alespoň v 

pevném místě, a to s přihlédnutím ke 

zvláštním vnitrostátním podmínkám za 

dostupnou cenu. 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

spotřebitelé na jejich území měli přístup k 

dostupné službě širokopásmového přístupu 

k internetu a k hlasové komunikační službě 

v kvalitě požadované na jejich území, 

včetně připojení potřebného pro dané 

služby v pevném místě, a to s přihlédnutím 

ke zvláštním vnitrostátním podmínkám za 

dostupnou cenu. 

 

Pozměňovací návrh  128 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy rovněž zajistí 

cenovou dostupnost služeb, které nejsou 

poskytovány v pevném místě, pokud to 
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považují za nutné pro plné sociální 

a ekonomické zapojení občanů do 

společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  129 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy vymezí službu 

funkčního přístupu k internetu uvedenou v 

odstavci 1 tak, aby náležitě odrážela 

služby, které využívá většina koncových 

uživatelů na jejich území. Za tímto účelem 

musí být služba funkčního přístupu k 

internetu schopna podporovat minimální 

soubor služeb stanovený v příloze V. 

2. V souladu s pokyny sdružení 

BEREC vymezí vnitrostátní regulační 

orgány minimální kapacitu služby 
přístupu k internetu uvedené v odstavci 1 

tak, aby odrážela služby, které využívá 

většina spotřebitelů v pevném místě na 

jejich území nebo na relevantních částech 

jejich území a které jsou nezbytné pro 

zajištění sociálního a ekonomického 

zapojení do společnosti. Za tímto účelem 

musí být služba přístupu k internetu 

schopna poskytovat pásmo, které je 

nezbytné pro podpoření přinejmenším 

minimálního souboru služeb stanoveného 

v příloze V. 

 Za účelem podpoření jednotného 

uplatňování tohoto článku přijme úřad 

BEREC do ... [18 měsíců od vstupu této 

směrnice v platnost] po konzultaci se 

zúčastněnými stranami, v úzké spolupráci 

s Komisí a s ohledem na údaje, které má 

k dispozici Komise (Eurostat), pokyny, 

které vnitrostátním regulačním orgánům 

umožní vymezit minimální požadavky na 

kvalitu služeb, včetně minimální šíře 

pásma, nezbytné k tomu, aby služba 

přístupu k internetu podporovala 

přinejmenším minimální soubor služeb 

uvedený v příloze V a odrážela průměrnou 

dostupnost šíře pásma pro většinu 

obyvatelstva v každém členském státě. 

Tyto pokyny se každé dva roky aktualizují 

s ohledem na technický pokrok a změny 

způsobu, jakým spotřebitelé služby 

využívají. 
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Pozměňovací návrh  130 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Na žádost koncového uživatele 

může být připojení uvedené v odstavci 1 

omezeno tak, že podporuje pouze hlasovou 

komunikaci. 

3. Na žádost spotřebitele může být 

připojení uvedené v odstavcích 1 a 1a 

omezeno tak, že podporuje pouze hlasovou 

komunikaci. 

(souvisí s PN k odstavci 1a) 

 

Pozměňovací návrh  131 

Návrh směrnice 

Čl. 79 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy mohou rozšířit 

uplatňování ustanovení tohoto článku na 

všechny mikropodniky a malé a střední 

podniky a na neziskové organizace jakožto 

koncové uživatele. 

 

Pozměňovací návrh  132 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

sledují zejména s ohledem na vnitrostátní 

ceny a příjmy koncových uživatelů vývoj a 

úroveň sazeb pro koncové uživatele u 

služeb uvedených v čl. 79 odst. 1, které 

jsou dostupné na trhu. 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

sledují zejména s ohledem na vnitrostátní 

ceny a příjmy spotřebitelů vývoj a úroveň 

maloobchodních sazeb u služeb 

uvedených v čl. 79 odst. 1, které jsou 

dostupné na trhu. 

 

Pozměňovací návrh  133 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže členské státy s přihlédnutím 

k vnitrostátním podmínkám stanoví, že 

maloobchodní ceny za služby uvedené v čl. 

79 odst. 1 nejsou dostupné, neboť brání 

koncovým uživatelům s nízkými příjmy 

nebo se zvláštními sociálními potřebami v 

přístupu k těmto službám, mohou 

vyžadovat, aby podniky poskytující tyto 

služby nabízely uvedeným koncovým 

uživatelům zvláštní sazby nebo balíčky 

odlišné od těch, jež jsou poskytovány za 

běžných obchodních podmínek. Za tím 

účelem mohou členské státy vyžadovat, 

aby takovéto podniky uplatňovaly jednotné 

sazby, včetně zeměpisného zprůměrování, 

na celém území. Členské státy zajistí, aby 

koncoví uživatelé, kteří mají na takovéto 

sazby nebo balíčky nárok, měli právo 

uzavřít smlouvu s podnikem poskytujícím 

služby uvedené v čl. 79 odst. 1 a aby jim 

tento podnik poskytl přiměřenou dobu 

dostupnosti čísla a zamezil bezdůvodnému 

odpojení služby. 

2. Jestliže členské státy s přihlédnutím 

k vnitrostátním podmínkám stanoví, že 

maloobchodní ceny za služby uvedené v čl. 

79 odst. 1 nejsou dostupné, neboť brání 

spotřebitelům s nízkými příjmy nebo se 

zvláštními sociálními potřebami v přístupu 

k těmto službám, vyžadují, aby 

poskytovatelé těchto služeb nabízeli 
uvedeným spotřebitelům zvláštní sazby 

nebo balíčky odlišné od těch, jež jsou 

poskytovány za běžných obchodních 

podmínek. Za tím účelem vyžadují členské 

státy, aby takovéto podniky uplatňovaly 

jednotné sazby, včetně zeměpisného 

zprůměrování, na celém území. Členské 

státy zajistí, aby spotřebitelé, kteří mají na 

takovéto sazby nebo balíčky nárok, měli 

právo uzavřít smlouvu s podnikem 

poskytujícím služby uvedené v čl. 79 odst. 

1. Členské státy rovněž zajistí, aby jim 

tento podnik poskytl přiměřenou dobu 

dostupnosti čísla a zamezil bezdůvodnému 

odpojení služby. 

 

Pozměňovací návrh  134 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby podniky 

poskytující koncovým uživatelům s 

nízkými příjmy nebo se zvláštními 

sociálními potřebami zvláštní sazby nebo 

balíčky podle odstavce 2 průběžně 

poskytovaly vnitrostátním regulačním 

orgánům podrobné informace o těchto 

nabídkách. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby podmínky, za nichž podniky 

poskytují zvláštní sazby nebo balíčky podle 

odstavce 2, byly zcela transparentní a byly 

zveřejňovány a uplatňovány v souladu se 

zásadou nediskriminace. Vnitrostátní 

regulační orgány mohou požadovat, aby 

3. Členské státy zajistí, aby podniky 

poskytující spotřebitelům s nízkými příjmy 

nebo se zvláštními sociálními potřebami 

zvláštní sazby nebo balíčky podle odstavce 

2 průběžně poskytovaly vnitrostátním 

regulačním orgánům podrobné informace o 

těchto nabídkách. Aniž by byla dotčena 

svobodná volba poskytovatele ze strany 

spotřebitelů, vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby podmínky, za nichž podniky 

poskytují zvláštní sazby nebo balíčky podle 

odstavce 2, byly zcela transparentní a byly 

zveřejňovány a uplatňovány v souladu 

s článkem 92 a se zásadou nediskriminace. 
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byly konkrétní systémy změněny nebo 

zrušeny. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

požadovat, aby byly konkrétní systémy 

změněny nebo zrušeny. 

 

Pozměňovací návrh  135 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy mohou s přihlédnutím 

k vnitrostátním podmínkám zajistit, aby 

byla koncovým uživatelům s nízkými 

příjmy nebo se zvláštními sociálními 

potřebami poskytována podpora s cílem 

zajistit cenovou dostupnost služby 

funkčního přístupu k internetu a hlasové 

komunikační služby alespoň v pevném 

místě. 

4. Členské státy mohou s přihlédnutím 

k vnitrostátním podmínkám zajistit, aby 

byla spotřebitelům s nízkými příjmy nebo 

se zvláštními sociálními potřebami 

poskytována další podpora s cílem zajistit 

cenovou dostupnost služby funkčního 

přístupu k internetu a hlasové komunikační 

služby alespoň v pevném místě. Členské 

státy mohou navíc zajistit, aby byla 

spotřebitelům s nízkými příjmy nebo se 

zvláštními sociálními potřebami 

poskytována podpora týkající se 

mobilních služeb, pokud to považují za 

nezbytné k zajištění jejich plného 

sociálního a ekonomického zapojení do 

společnosti. 

 

Pozměňovací návrh  136 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy s přihlédnutím k 

vnitrostátním podmínkám zajistí, aby byla 

zdravotně postiženým koncovým 

uživatelům poskytována vhodná podpora 

nebo aby byla přijata jiná zvláštní opatření 

s cílem zajistit cenovou dostupnost 

souvisejících koncových zařízení, 

zvláštního vybavení a zvláštních služeb, 

které zlepšují rovnocenný přístup. 

5. Členské státy s přihlédnutím 

k vnitrostátním podmínkám zajistí, aby 

byla spotřebitelům se zdravotním 

postižením poskytována vhodná podpora a 

aby byla přijata jiná zvláštní opatření 

s cílem zajistit přístupnost souvisejících 

koncových zařízení pro osoby se 

zdravotním postižením a cenovou 

i všeobecnou dostupnost zvláštního 

vybavení a zvláštních služeb, které zlepšují 

rovnocenný přístup. Průměrné náklady na 

přenosové služby pro spotřebitele se 
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zdravotním postižením odpovídají 

průměrným nákladům na hlasové 

komunikační služby podle článku 79. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Návrh směrnice 

Čl. 80 – odst. 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Členské státy mohou rozšířit 

uplatňování ustanovení tohoto článku na 

všechny mikropodniky a malé a střední 

podniky a na neziskové organizace jakožto 

koncové uživatele. 

 

Pozměňovací návrh  138 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud členský stát s ohledem na 

výsledky zeměpisného průzkumu 

provedeného v souladu s čl. 22 odst. 1 

náležitě prokázal, že nelze zajistit 

dostupnost služby funkčního přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě za běžných obchodních podmínek 

ani prostřednictvím jiných možných 

nástrojů veřejné politiky, může uložit 

příslušné povinnosti univerzální služby, 

aby uspokojil veškeré přiměřené 

požadavky na přístup k těmto službám na 

svém území. 

1. Pokud členský stát s ohledem na 

výsledky zeměpisného průzkumu 

provedeného v souladu s čl. 22 odst. 1, je-li 

takový průzkum dostupný, náležitě 

prokázal nebo pokud vnitrostátní 

regulační orgán považuje na základě 

alternativních důkazů za dostatečně 

zjevné, že nelze zajistit dostupnost služby 

přístupu k internetu vymezené v souladu s 

čl. 79 odst. 2 a hlasové komunikační služby 

v pevném místě za běžných obchodních 

podmínek ani prostřednictvím jiných 

možných nástrojů veřejné politiky na jeho 

vnitrostátním území nebo jeho částech, 

může uložit vhodné povinnosti univerzální 

služby, aby uspokojil veškeré přiměřené 

požadavky na přístup k těmto službám na 

svém relevantních částech svého území. 
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Pozměňovací návrh  139 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy stanoví nejúčinnější a 

nejvhodnější přístup, kterým zajistí 

dostupnost služby funkčního přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě, přičemž respektují zásady 

objektivity, transparentnosti, 

nediskriminace a proporcionality. Usilují o 

minimalizaci narušení trhu, zejména o 

minimalizaci poskytování služeb za takové 

ceny nebo za takových podmínek, které se 

liší od běžných obchodních podmínek, a 

současně chrání veřejný zájem. 

2. Členské státy stanoví nejúčinnější a 

nejvhodnější přístup, kterým zajistí 

dostupnost služby přístupu k internetu 

vymezené v souladu s čl. 79 odst. 2 a 

hlasové komunikační služby v pevném 

místě, přičemž respektují zásady 

objektivity, transparentnosti, 

nediskriminace a proporcionality. To lze 

zajistit mimo jiné poskytnutím služby 

přístupu k internetu a hlasové 

komunikační služby prostřednictvím 

drátových nebo bezdrátových technologií. 

Usilují o minimalizaci narušení trhu, 

zejména o minimalizaci poskytování 

služeb za takové ceny nebo za takových 

podmínek, které se liší od běžných 

obchodních podmínek, a současně chrání 

veřejný zájem. 

 

Pozměňovací návrh  140 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud se členské státy rozhodnou 

uložit povinnosti, aby zajistily dostupnost 

služby funkčního přístupu k internetu 

vymezené v souladu s čl. 79 odst. 2 a 

hlasové komunikační služby v pevném 

místě, mohou zejména určit jeden nebo 

více podniků, které zaručí dostupnost 

služby funkčního přístupu k internetu 

vymezené v souladu s čl. 79 odst. 2 a 

hlasové komunikační služby v pevném 

místě tak, aby bylo pokryto celé území 

státu. Členské státy mohou k poskytování 

služeb funkčního přístupu k internetu a 

hlasových komunikačních služeb v pevném 

3. Pokud se členské státy rozhodnou 

uložit povinnosti, aby zajistily dostupnost 

služby přístupu k internetu vymezené v 

souladu s čl. 79 odst. 2 a hlasové 

komunikační služby v pevném místě, 

mohou zejména určit jeden nebo více 

podniků, které zaručí dostupnost služby 

funkčního přístupu k internetu vymezené v 

souladu s čl. 79 odst. 2 a hlasové 

komunikační služby v pevném místě tak, 

aby bylo pokryto celé území státu. Členské 

státy mohou k poskytování služeb přístupu 

k internetu a hlasových komunikačních 

služeb v pevném místě a/nebo k pokrytí 
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místě a/nebo k pokrytí různých částí území 

členského státu určit různé podniky nebo 

skupiny podniků. 

různých částí území členského státu určit 

různé podniky nebo skupiny podniků. 

 

Pozměňovací návrh  141 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pokud členské státy určí podniky na 

celém území státu nebo jeho části jako 

podniky mající povinnosti zajišťovat 

dostupnost služby funkčního přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě, učiní tak prostřednictvím účinného, 

objektivního, transparentního a 

nediskriminačního mechanismu určování, 

přičemž žádný podnik není předem zbaven 

možnosti být určen. Takovéto metody 

určování zajistí, aby služby funkčního 

přístupu k internetu a hlasové komunikační 

služby v pevném místě byly poskytovány 

nákladově efektivním způsobem, a mohou 

být využívány jako prostředek k určování 

čistých nákladů na povinnost univerzální 

služby v souladu s článkem 84. 

4. Pokud členské státy určí 

poskytovatele na celém území státu nebo 

jeho části jako poskytovatele mající 

povinnosti zajišťovat dostupnost služby 

přístupu k internetu vymezené v souladu 

s čl. 79 odst. 2 a hlasové komunikační 

služby v pevném místě, učiní tak 

prostřednictvím účinného, objektivního, 

transparentního a nediskriminačního 

mechanismu určování, přičemž žádný 

poskytovatel není předem zbaven možnosti 

být určen. Takovéto metody určování 

zajistí, aby služby přístupu k internetu a 

hlasové komunikační služby v pevném 

místě byly poskytovány nákladově 

efektivním způsobem, a mohou být 

využívány jako prostředek k určování 

čistých nákladů na povinnost univerzální 

služby v souladu s článkem 84. 

 

Pozměňovací návrh  142 

Návrh směrnice 

Čl. 81 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Hodlá-li podnik určený v souladu s 

odstavcem 3 převést svá aktiva tvořící 

místní přístupovou síť nebo jejich 

podstatnou část na jinou právnickou osobu 

s odlišnou vlastnickou strukturou, předem 

a včas informuje vnitrostátní regulační 

orgán, aby tento orgán mohl posoudit vliv 

zamýšlené transakce na poskytování služby 

funkčního přístupu k internetu vymezené v 

5. Hodlá-li poskytovatel určený v 

souladu s odstavcem 3 převést svá aktiva 

tvořící místní přístupovou síť nebo jejich 

podstatnou část na jinou právnickou osobu 

s odlišnou vlastnickou strukturou, předem 

a včas informuje vnitrostátní regulační 

orgán, aby tento orgán mohl posoudit vliv 

zamýšlené transakce na poskytování služby 

přístupu k internetu vymezené v souladu s 
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souladu s čl. 79 odst. 2 a hlasové 

komunikační služby v pevném místě. 

Vnitrostátní regulační orgán může uložit, 

změnit nebo zrušit konkrétní povinnosti v 

souladu s čl. 13 odst. 2. 

čl. 79 odst. 2 a hlasové komunikační služby 

v pevném místě. Vnitrostátní regulační 

orgán může uložit, změnit nebo zrušit 

konkrétní povinnosti v souladu s čl. 13 

odst. 2. 

 

Pozměňovací návrh  143 

Návrh směrnice 

Čl. 82 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou nadále zajišťovat 

dostupnost a cenovou dostupnost služeb 

jiných než služby funkčního přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě, které byly v platnosti přede dnem 

[set date], jestliže je s přihlédnutím k 

vnitrostátním podmínkám náležitě 

prokázána potřebnost takovýchto služeb. 

Jestliže členské státy určují na celém území 

státu nebo jeho části podniky, které mají 

tyto služby poskytovat, použije se článek 

81. Financování těchto povinností musí být 

v souladu s článkem 85. 

1. Členské státy mohou nadále 

zajišťovat dostupnost a cenovou dostupnost 

služeb jiných než služby přístupu k 

internetu vymezené v souladu s čl. 79 odst. 

2 a hlasové komunikační služby v pevném 

místě, které byly v platnosti přede dnem 

[set date], jestliže je s přihlédnutím k 

vnitrostátním podmínkám prokázána 

potřebnost takovýchto služeb. Jestliže 

členské státy určují na celém území státu 

nebo jeho části poskytovatele, kteří mají 

tyto služby poskytovat, použije se článek 

81. Financování těchto povinností musí být 

v souladu s článkem 85. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Návrh směrnice 

Čl. 82 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přezkoumají povinnosti 

uložené podle tohoto článku nejpozději tři 

roky po vstupu této směrnice v platnost a 

poté vždy jednou ročně. 

2. Členské státy přezkoumají 

povinnosti uložené podle tohoto článku 

nejpozději do … [tři roky po vstupu této 

směrnice v platnost] a poté vždy nejméně 

jednou za tři roky. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Návrh směrnice 

Čl. 83 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby při 

poskytování doplňkových služeb a služeb 

překračujících rámec těch, které jsou 

uvedeny v článku 79, stanovovaly podniky 

poskytující služby v souladu s články 79, 

81 a 82 smluvní podmínky takovým 

způsobem, aby koncový uživatel nebyl 

povinen platit za doplňkové služby nebo 

služby, které pro požadovanou službu 

nejsou nezbytné nebo nejsou vyžadovány. 

1. Členské státy zajistí, aby při 

poskytování doplňkových služeb a služeb 

překračujících rámec těch, které jsou 

uvedeny v článku 79, stanovovali 

poskytovatelé hlasových komunikačních 

služeb a služeb přístupu k internetu v 

souladu s články 79, 81 a 82 smluvní 

podmínky takovým způsobem, aby 

koncový uživatel nebyl povinen platit za 

doplňkové služby nebo služby, které pro 

požadovanou službu nejsou nezbytné nebo 

nejsou vyžadovány. 

 

Pozměňovací návrh  146 

Návrh směrnice 

Čl. 83 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby podniky 

poskytující hlasové komunikační služby 

uvedené v článku 79 a prováděné podle 

článku 80 poskytovaly zvláštní doplňkové 

služby a služby stanovené v příloze VI 

části A s cílem umožnit koncovým 

uživatelům sledovat a kontrolovat výdaje a 

zavedly systém s cílem předcházet 

bezdůvodnému odpojení hlasové 

komunikační služby u koncových 

uživatelů, kteří na ni mají nárok, včetně 

vhodného mechanismu pro kontrolu toho, 

zda zájem o využívání dané služby nadále 

trvá. 

2. Členské státy zajistí, aby 

poskytovatelé hlasových komunikačních 

služeb uvedených v článku 79 

a prováděných podle článku 80 poskytovali 

zvláštní doplňkové služby a služby 

stanovené v příloze VI části A s cílem 

umožnit spotřebitelům sledovat 

a kontrolovat výdaje a zavedli systém 

s cílem předcházet bezdůvodnému 

odpojení hlasové komunikační služby 

u spotřebitelů, kteří na ni mají nárok, 

včetně vhodného mechanismu pro kontrolu 

toho, zda zájem o využívání dané služby 

nadále trvá. 

 

Pozměňovací návrh  147 

Návrh směrnice 

Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud se vnitrostátní regulační orgány 

domnívají, že poskytování služby 

Pokud se vnitrostátní regulační orgány 

domnívají, že poskytování služby přístupu 
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funkčního přístupu k internetu vymezené v 

souladu s čl. 79 odst. 2 a hlasové 

komunikační služby v pevném místě podle 

článků 79, 80 a 81 nebo pokračování 

stávajících univerzálních služeb podle 

článku 82 může představovat pro podniky 

poskytující tyto služby a požadující 

náhradu nespravedlivou zátěž, vypočítají 

čisté náklady na její poskytování. 

k internetu vymezené v souladu s čl. 79 

odst. 2 a hlasové komunikační služby v 

pevném místě podle článků 79, 80 a 81 

nebo pokračování stávajících univerzálních 

služeb podle článku 82 může představovat 

pro poskytovatele poskytující tyto služby a 

požadující náhradu nespravedlivou zátěž, 

vypočítají čisté náklady na její 

poskytování. 

 

Pozměňovací návrh  148 

Návrh směrnice 

Čl. 84 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) v souladu s přílohou VII vypočítají 

čisté náklady na povinnost poskytování 

univerzální služby, přičemž zohlední 

jakoukoli tržní výhodu, která vyplyne pro 

podnik poskytující službu funkčního 
přístupu k internetu vymezenou v souladu s 

čl. 79 odst. 2 a hlasovou komunikační 

službu v pevném místě podle článků 79, 80 

a 81 nebo pokračování stávajících 

univerzálních služeb podle článku 82, nebo 

a) v souladu s přílohou VII vypočítají 

čisté náklady na povinnost poskytování 

univerzální služby, přičemž zohlední 

jakoukoli tržní výhodu, která vyplyne pro 

poskytovatele služby přístupu k internetu 

vymezené v souladu s čl. 79 odst. 2 a 

hlasové komunikační služby v pevném 

místě podle článků 79, 80 a 81 nebo 

pokračování stávajících univerzálních 

služeb podle článku 82, nebo 

 

Pozměňovací návrh  149 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud vnitrostátní regulační orgány na 

základě výpočtu čistých nákladů podle 

článku 84 zjistí, že podnik je zatížen 

nespravedlivou zátěží, rozhodnou členské 

státy na základě žádosti dotčeného podniku 

o zavedení mechanismu náhrady zjištěných 

čistých nákladů takovému podniku z 

veřejných prostředků za transparentních 

podmínek. Financovány mohou být pouze 

čisté náklady zjištěné podle článku 84, 

které se vztahují k povinnostem 

Pokud vnitrostátní regulační orgány na 

základě výpočtu čistých nákladů podle 

článku 84 zjistí, že podnik je zatížen 

nespravedlivou zátěží, rozhodnou členské 

státy na základě žádosti dotčeného podniku 

o zavedení mechanismu náhrady zjištěných 

čistých nákladů takovému podniku z 

veřejných prostředků za transparentních 

podmínek. 
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stanoveným v článcích 79, 81 a 82. 

 

Pozměňovací návrh  150 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Odchylně od odstavce 1 mohou 

členské státy zavést či zachovat 

mechanismus rozdělení čistých nákladů 

na povinnosti univerzální služby 

vyplývající z povinností stanovených v 

článku 81 mezi poskytovatele sítí a služeb 

elektronických komunikací a podniky, 

které poskytují služby informační 

společnosti, jak je vymezuje směrnice 

2000/31/ES. 

 

Pozměňovací návrh  151 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy, které zavádějí nebo 

zachovávají takový mechanismus, 

přezkoumávají jeho fungování alespoň 

jednou za tři roky s cílem určit, které čisté 

náklady by měly být i nadále sdíleny v 

rámci mechanismu a které by měly být 

převedeny na kompenzaci z veřejných 

prostředků. 
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Pozměňovací návrh  152 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1c. Financovány mohou být pouze 

čisté náklady zjištěné podle článku 84, 

které se vztahují k povinnostem 

stanoveným v článcích 79, 81 a 82. 

 

Pozměňovací návrh  153 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1d. Pokud jsou čisté náklady 

rozdělovány podle odstavce 1a, členské 

státy zajistí, aby byl zaveden mechanismus 

rozdělování, který je spravován 

vnitrostátním regulačním orgánem nebo 

subjektem nezávislým na příjemcích, nad 

nímž vykonává vnitrostátní regulační 

orgán dohled. 

 

Pozměňovací návrh  154 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 e (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1e. Mechanismus rozdělování 

respektuje zásady transparentnosti, 

minimálního narušení trhu, 

nediskriminace a proporcionality v 

souladu se zásadami uvedenými v příloze 

IV části B. Členské státy se mohou 

rozhodnout, že nebudou vyžadovat 

příspěvky od určitých typů podniků nebo 

od podniků, jejichž obrat na vnitrostátním 

trhu nedosahuje stanoveného limitu. 
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Pozměňovací návrh  155 

Návrh směrnice 

Čl. 85 – odst. 1 f (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1f. Veškeré poplatky související s 

rozdělováním nákladů na povinnosti 

univerzální služby musí být rozčleněny a 

určeny pro každý podnik samostatně. 

Podnikům, které neposkytují služby na 

území členského státu, který zavedl 

mechanismus rozdělování, nemohou být 

takové poplatky ukládány ani od nich 

nesmějí být vybírány. 

 

Pozměňovací návrh  156 

Návrh směrnice 

Čl. 86 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud mají být vypočteny čisté 

náklady na povinnosti univerzální služby 

podle článku 85, zajistí vnitrostátní 

regulační orgány, aby byly zásady pro 

výpočet čistých nákladů, včetně 

podrobných údajů o metodice, která má být 

použita, veřejně dostupné. 

1. Pokud mají být vypočteny čisté 

náklady na povinnosti univerzální služby 

podle článku 84, zajistí vnitrostátní 

regulační orgány, aby byly zásady pro 

výpočet čistých nákladů, včetně 

podrobných údajů o metodice, která má být 

použita, veřejně dostupné. 

 

Pozměňovací návrh  157 

Návrh směrnice 

Čl. 87 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy podporují 

poskytování číslovacích zdrojů metodou 

OTA („over-the-air“) v případě, kdy je to 

technicky proveditelné, aby usnadnily 

změnu poskytovatelů sítí nebo služeb 

elektronických komunikací u koncových 

uživatelů jiných než spotřebitelé, zejména 

pokud jde o poskytovatele a uživatele 

6. Členské státy podporují 

poskytování číslovacích zdrojů metodou 

OTA („over-the-air“) v případě, kdy je to 

technicky proveditelné, aby usnadnily 

změnu poskytovatelů sítí nebo služeb 

elektronických komunikací u koncových 

uživatelů, zejména pokud jde 

o poskytovatele a uživatele služeb 
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služeb komunikace mezi stroji. komunikace mezi stroji. 

 

Pozměňovací návrh  158 

Návrh směrnice 

Název III – Článek 91 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 91a 

 Doložka o výjimce 

 Hlava III se, s výjimkou článků 92 a 93, 

nepoužije na interpersonální 

komunikačních služby nezávislé na 

číslech, které jsou mikropodnikem ve 

smyslu doporučení Komise 2003/361/ES. 

 

Pozměňovací návrh  159 

Návrh směrnice 

Čl. 92 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Poskytovatelé sítí či služeb elektronických 

komunikací neuplatní vůči koncovým 

uživatelům žádné diskriminační požadavky 

ani podmínky pro přístup nebo užívání 

založené na národnosti nebo místě pobytu 

koncového uživatele, pokud by takové 

rozdíly nebyly objektivně odůvodněné. 

Poskytovatelé sítí či služeb elektronických 

komunikací neuplatní vůči koncovým 

uživatelům v Unii žádné diskriminační 

požadavky ani podmínky pro přístup nebo 

užívání založené na národnosti nebo místě 

pobytu nebo usazení koncového uživatele, 

pokud by takové rozdíly nebyly objektivně 

odůvodněné. 

 

Pozměňovací návrh  160 

Návrh směrnice 

Článek 92 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 92a 

 Volání v rámci EU 

 1.  Poskytovatelé veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 
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založených na číslech neuplatňují na 

pevné a mobilní komunikační služby v 

rámci Unie ukončované v jiném členském 

státě sazby, které jsou vyšší než sazby za 

služby ukončované v témže členském 

státě, není-li to opodstatněno rozdílnými 

sazbami za ukončení volání. 

 2.  Do … (šest měsíců od data vstupu 

této směrnice v platnost) přijme sdružení 

BEREC po konzultaci se zúčastněnými 

stranami a v úzké spolupráci s Komisí 

pokyny týkající se náhrad těchto 

objektivně odůvodněných různých 

nákladů podle odstavce 1. Tyto pokyny 

zajistí, aby veškeré rozdíly byly důsledně 

podloženy existujícími přímými náklady, 

které poskytovateli vznikají při 

poskytování přeshraničních služeb. 

 3. Do … (jeden rok od vstupu této 

směrnice v platnost a následně 

každoročně) předloží Evropská komise 

zprávu o uplatňování povinností 

uvedených v odstavci 1, včetně hodnocení 

vývoje tarifů pro komunikaci v rámci 

Unie. 

 

Pozměňovací návrh  161 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní opatření týkající se 

přístupu koncových uživatelů ke službám a 

aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací respektují základní práva a 

svobody, jak jsou zaručeny Listinou 

základních práv Evropské unie a obecnými 

zásadami práva Unie. 

1. Vnitrostátní opatření týkající se 

přístupu koncových uživatelů ke službám a 

aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací respektují základní práva a 

svobody, jak jsou zaručeny Listinou 

základních práv Evropské unie (dále jen 

„Listina“) a obecnými zásadami práva 

Unie. 
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Pozměňovací návrh  162 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jakékoliv z uvedených opatření, 

které se týká přístupu koncových uživatelů 

ke službám a aplikacím nebo jejich 

využívání prostřednictvím sítí 

elektronických komunikací a které povede 

k omezení těchto základních práv a 

svobod, může být přijato pouze v případě, 

že je stanoveno zákonem a respektuje 

podstatu těchto práv a svobod, je vhodné, 

přiměřené a nezbytné a skutečně naplňuje 

cíle obecného zájmu uznávané Unií nebo 

potřebu chránit práva a svobody druhých v 

souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny základních 

práv Evropské unie a s obecnými 

zásadami práva Unie, včetně účinné 

soudní ochrany a řádného procesu. Tato 

opatření tak mohou být přijata pouze při 

náležitém zohlednění zásady presumpce 

neviny a práva na soukromí. Uvedeným 

opatřením musí předcházet spravedlivé a 

nestranné řízení, zahrnující právo na 

slyšení dotyčné osoby nebo dotyčných 

osob, s výhradou potřeby příslušných 

podmínek a procesních opatření ve 

skutečně naléhavých případech v souladu s 

Listinou základních práv Evropské unie a 

obecnými zásadami práva Unie . Právo na 

účinný a včasný soudní přezkum musí být 

zaručeno. 

2. Jakékoliv opatření, které se týká 

přístupu koncových uživatelů ke službám 

a aplikacím nebo jejich využívání 

prostřednictvím sítí elektronických 

komunikací a které povede k omezení 

výkonu práv a svobod zakotvených 

v Listině, může být přijato pouze v případě, 

že je stanoveno zákonem a respektuje tato 

práva a svobody, je vhodné, přiměřené 

a nezbytné a skutečně naplňuje cíle 

obecného zájmu uznávané Unií nebo 

potřebu chránit práva a svobody druhých 

v souladu s čl. 52 odst. 1 Listiny a 

s obecnými zásadami práva Unie, včetně 

práva na účinnou soudní ochranu a řádný 

proces. Tato opatření tak mohou být přijata 

pouze při náležitém zohlednění zásady 

presumpce neviny a práva na soukromí. 

Uvedeným opatřením musí předcházet 

spravedlivé a nestranné řízení, zahrnující 

právo na slyšení dotyčné osoby nebo 

dotyčných osob, s výhradou potřeby 

příslušných podmínek a procesních 

opatření ve skutečně naléhavých případech 

v souladu s Listinou. Právo na účinný a 

včasný soudní přezkum musí být zaručeno. 

 

Pozměňovací návrh  163 

Návrh směrnice 

Čl. 93 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V souladu s články 7, 8 a 11 a čl. 

52 odst. 1 Listiny základních práv 

Evropské unie nestanoví členské státy 

povinnost plošného a nediferencovaného 
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uchovávání všech provozních a 

lokalizačních údajů všech účastníků a 

registrovaných uživatelů týkajících se 

jejich elektronické komunikace. 

 

Pozměňovací návrh  164 

Návrh směrnice 

Čl. 94 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy ve svých vnitrostátních 

právních předpisech neponechají ani do 

nich nezařadí ustanovení na ochranu 

koncových uživatelů týkající se témat, 

jimiž se zabývá tato hlava, která by se 

odchylovala od ustanovení uvedených v 

této hlavě, a to ani přísnější či méně přísná 

ustanovení, která by zaručovala jinou 

úroveň ochrany, není-li v této hlavě 

stanoveno jinak. 

Členské státy ve svých vnitrostátních 

právních předpisech neponechají ani do 

nich nezařadí ustanovení na ochranu 

koncových uživatelů ani všeobecné 

podmínky udělení povolení týkající se 

témat, jimiž se zabývá tato hlava, která by 

se odchylovala od ustanovení uvedených 

v této hlavě, a to ani přísnější či méně 

přísná ustanovení, která by zaručovala 

jinou úroveň ochrany, není-li v této hlavě 

stanoveno jinak. 

 

Pozměňovací návrh  165 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. -1 (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 –1. Informační požadavky stanovené v 

tomto článku, včetně shrnutí smlouvy, 

představují nedílnou součást smlouvy a 

nejsou jimi dotčeny informační požadavky 

stanovené směrnicí 2011/83/EU. Členské 

státy zajistí, aby informace uvedené 

v tomto článku byly podávány 

jednoznačným, srozumitelným a snadno 

přístupným způsobem. Na žádost 

spotřebitele nebo jiných koncových 

uživatelů se rovněž poskytne kopie těchto 

informací na trvalém médiu a ve 

formátech přístupných koncovým 

uživatelům se zdravotním postižením. 
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Pozměňovací návrh  166 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Předtím, než spotřebitel začne být 

vázán smlouvou či jakoukoli obdobnou 

nabídkou, poskytovatelé veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, jasným a 

srozumitelným způsobem poskytnou 

informace požadované podle článků 5 a 6 

směrnice 2011/83/EU, a to bez ohledu na 

výši případné částky, jež má být zaplacena, 

a tyto informace: 

1. Předtím, než spotřebitel začne být 

vázán smlouvou či jakoukoli obdobnou 

nabídkou, která je předmětem jakéhokoli 

typu odměny, poskytovatelé služeb přístupu 

na internet a přenosových služeb v sítích 

používaných pro vysílání ve vhodných 

případech poskytnou spotřebiteli 

následující informace, a to v rozsahu, v 

jakém se vztahují k jimi poskytované 

službě. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. a – písm. i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) jakékoli minimální úrovně kvality 

služeb, pokud jsou nabízeny, v souladu s 

pokyny sdružení BEREC, jež budou přijaty 

po konzultaci se zúčastněnými stranami a v 

těsné spolupráci s Komisí, a to pokud jde o 

tyto prvky: 

(i) jakékoli minimální úrovně kvality 

služeb, pokud jsou nabízeny, v souladu 

s pokyny sdružení BEREC, jež budou 

přijaty v souladu s čl. 97 odst. 2 po 

konzultaci se zúčastněnými stranami a 

v těsné spolupráci s Komisí, a to pokud jde 

o tyto prvky: 

– u služeb přístupu k internetu: 

alespoň latenci, kolísání kvality přenosu, 

ztrátovost paketů, 

– u služeb přístupu k internetu: 

alespoň latenci, kolísání kvality přenosu, 

ztrátovost paketů, 

– u veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech: alespoň dobu pro 

navázání spojení, pravděpodobnost selhání, 

zpoždění signalizace volání a 

– alespoň dobu pro navázání spojení, 

pravděpodobnost selhání, zpoždění 

signalizace volání v souladu s přílohou IX 

této směrnice a 

– u služeb jiných, než jsou služby 

přístupu k internetu ve smyslu čl. 3 odst. 5 

nařízení (EU) 2015/2120: konkrétní 

zajišťované parametry kvality; 

– u služeb jiných, než jsou služby 

přístupu k internetu ve smyslu čl. 3 odst. 5 

nařízení (EU) 2015/2120: konkrétní 

zajišťované parametry kvality; 
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 Nejsou-li nabízeny žádné minimální 

úrovně kvality služeb, učiní se prohlášení, 

které to uvede. 

 

Pozměňovací návrh  168 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. a – písm. ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) aniž je dotčeno právo koncových 

uživatelů na využívání koncového zařízení 

podle vlastního výběru v souladu s čl. 3 

odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120, jakákoli 

omezení využívání poskytnutého 

koncového zařízení stanovená 

poskytovatelem; 

(ii) aniž je dotčeno právo koncových 

uživatelů na využívání koncového zařízení 

podle vlastního výběru v souladu s čl. 3 

odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120, jakékoli 

poplatky a omezení využívání 

poskytnutého koncového zařízení 

stanovené poskytovatelem a ve vhodných 

případech stručné technické informace, 

které jsou třeba k řádnému fungování 

spotřebitelem zvoleného zařízení; 

 

Pozměňovací návrh  169 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jakákoli ujednání o odškodnění a 

náhradě, která budou použita v případě 

nedodržení úrovně kvality služeb 

stanovené ve smlouvě; 

b) jakákoli ujednání o odškodnění a 

náhradě, včetně případného výslovného 

odkazu na zákonná práva spotřebitelů, 

která budou použita v případě nedodržení 

úrovně kvality služeb stanovené ve 

smlouvě nebo v případě bezpečnostního 

incidentu, který je poskytovateli oznámen 

a k němuž dojde v důsledku známých 

bezpečnostních slabin softwaru či 

hardwaru, pro něž výrobce či vývojář 

vydal bezpečnostní opravu, které však 

poskytovatelé služeb nepoužili, přičemž 

ani nepřijali žádné jiné vhodné 

protiopatření; 
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Pozměňovací návrh  170 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v rámci informací o ceně: c) v rámci informací o ceně a 

prostředcích odměny: 

 

Pozměňovací návrh  171 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – bod i 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(i) podrobné informace o plánech 

sazeb podle smlouvy a případně objemy 

komunikace (MB, minuty, SMS) zahrnuté 

ve zúčtovacím období a cenu dodatečných 

jednotek komunikace; 

(i) podrobné informace o konkrétním 

plánu nebo plánech sazeb podle smlouvy, 

u každého takového plánu sazeb s 

uvedením typu nabízených služeb, 
případně též včetně objemů komunikace 

(MB, minuty, SMS) zahrnuté ve 

zúčtovacím období a ceny dodatečných 

jednotek komunikace; 

 

Pozměňovací návrh  172 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – bod i a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ia) v případě plánu či plánů sazeb s 

předem stanoveným objemem komunikace 

možnost převedení veškerého 

spotřebitelem nevyužitého objemu z 

předchozího do následujícího zúčtovacího 

období, je-li tato možnost uvedena ve 

smlouvě; 
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Pozměňovací návrh  173 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – bod i b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ib) nástroje k zaručení 

transparentnosti vyúčtování a sledování 

úrovně spotřeby; 

 

Pozměňovací návrh  174 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – bod i c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (ic) aniž je dotčen článek 13 nařízení 

2016/679, informace o tom, jaké osobní 

údaje jsou nezbytné před zahájením 

plnění služby nebo jsou shromažďovány v 

souvislosti s poskytováním služby; 

 

Pozměňovací návrh  175 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. c – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iv) podrobné informace o poplatcích za 

poprodejní služby a provoz a údržbu a 

(iv) podrobné informace o poplatcích za 

poprodejní služby, údržbu a zákaznickou 

podporu a 

 

Pozměňovací návrh  176 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. d – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(ii) jakékoli poplatky týkající se změny 

poskytovatele a přenositelnosti čísel a 

dalších identifikátorů a ujednání o 

odškodnění a náhradě v případě zdržování 

(ii) jakékoli postupy a poplatky týkající 

se změny poskytovatele a přenositelnosti 

čísel a dalších identifikátorů a ujednání o 

odškodnění a náhradě v případě zdržování 
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nebo zneužívání změny poskytovatele; nebo zneužívání změny poskytovatele; 

 

Pozměňovací návrh  177 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. d – bod iii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iii) jakékoli poplatky při předčasném 

ukončení smlouvy, včetně případné úhrady 

nákladů v souvislosti s koncovým 

zařízením a dalšími výhodami z 

propagačních akcí; 

(iii) jakékoli poplatky při předčasném 

ukončení smlouvy, včetně informací o 

odblokování koncového zařízení a 

případné úhradě nákladů v souvislosti s 

koncovým zařízením; 

 

Pozměňovací návrh  178 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. d – bod iv 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(iv) u balíčků služeb podmínky ukončení 

balíčku nebo jeho složek; 

(iv) u balíčků služeb podmínky ukončení 

balíčku nebo jeho složek, je-li to vhodné; 

 

Pozměňovací návrh  179 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 1 – písm. f 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) způsob zahájení řízení o urovnání 

sporů v souladu s článkem 25; 

f) způsob zahájení řízení o urovnání 

sporů, včetně sporů vnitrostátních a 

přeshraničních, v souladu s článkem 25; 

 

Pozměňovací návrh  180 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 2 – odrážka 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– jakákoli omezení přístupu k 

tísňovým službám a/nebo informacím o 

– jakákoli omezení přístupu k 

tísňovým službám a/nebo informacím o 
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tom, kde se volající nachází, z důvodu 

technické neproveditelnosti, 

tom, kde se volající nachází, z důvodu 

technické neproveditelnosti, pokud služba 

umožňuje koncovým uživatelům 

uskutečňovat vnitrostátní volání na číslo 

národního telefonního číslovacího plánu; 

 

Pozměňovací návrh  181 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Odstavce 1 a 2 se použijí též v 

případech, kdy jsou koncovými uživateli 

mikropodniky nebo malé podniky, pokud 

výslovně nesouhlasily s tím, že na 

uplatňování všech nebo některých těchto 

ustanovení netrvají. 

3. Odstavce 1, 2 a 6 se použijí též 

v případech, kdy jsou koncovými uživateli 

mikropodniky nebo malé podniky 

a neziskové organizace, pokud výslovně 

nesouhlasily s tím, že na uplatňování všech 

nebo některých těchto ustanovení netrvají. 

 

Pozměňovací návrh  182 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Sdružení BEREC vydá do [entry 

into force + 12 months] rozhodnutí o 

šabloně pro shrnutí smlouvy, která 

obsahuje alespoň hlavní prvky požadavků 

na informace v souladu s odstavci 1 a 2. 

Tyto hlavní prvky zahrnují alespoň tyto 

úplné informace: 

5. Do [entry into force + 12 months] 

přijme Komise po konzultaci se sdružením 

BEREC rozhodnutí o šabloně pro shrnutí 

smlouvy, která obsahuje alespoň hlavní 

prvky požadavků na informace v souladu 

s odstavci 1 a 2. Tyto hlavní prvky zahrnují 

alespoň tyto souhrnné informace: 

a) jméno a adresu poskytovatele; a) jméno, adresu a kontaktní údaje 

poskytovatele, a pokud se liší, tak 

kontaktní informace pro podávání 

stížností; 

b) hlavní charakteristiky každé 

poskytované služby; 

b) hlavní charakteristiky každé 

poskytované služby; 

c) příslušné ceny; c) příslušné ceny; 

d) délku trvání smlouvy a podmínky 

pro obnovení a ukončení smlouvy; 

d) délku trvání smlouvy a podmínky 

pro obnovení a ukončení smlouvy; 

e) rozsah, v němž jsou produkty a 

služby určeny pro zdravotně postižené 

e) rozsah, v němž jsou produkty a 

služby určeny pro zdravotně postižené 



 

AD\1133855CS.docx 111/149 PE602.838v02-00 

 CS 

koncové uživatele; koncové uživatele; 

f) informace požadované podle čl. 4 

odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120, pokud jde 

o služby přístupu k internetu. 

f) informace požadované podle čl. 4 

odst. 1 nařízení (EU) 2015/2120, pokud jde 

o služby přístupu k internetu. 

 Tato šablona nepřesáhne jednu stranu 

formátu A4. Musí být snadno čitelná. 

Pokud je v jedné smlouvě sloučeno více 

různých služeb, může být nutné přidat 

další strany, nicméně celý dokument 

nesmí být delší než tři strany. 

 Komise může přijmout prováděcí akt, jímž 

stanoví šablonu uvedenou v tomto 

odstavci. Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem podle čl. 110 

odst. 4. 

Poskytovatelé podléhající povinnostem 

podle odstavců 1 až 4 do této šablony pro 

shrnutí smlouvy řádně vyplní požadované 

informace a poskytnou ji před uzavřením 

smlouvy spotřebitelům a mikropodnikům 

a malým podnikům. Šablona pro shrnutí 

smlouvy se stává nedílnou součástí 

smlouvy. 

Poskytovatelé podléhající povinnostem 

podle odstavců 1 až 4 do této šablony pro 

shrnutí smlouvy řádně vyplní příslušné 

informace a poskytnou ji před uzavřením 

smlouvy v příslušných případech 

spotřebitelům, mikropodnikům, malým 

podnikům a neziskovým organizacím, a to 

před uzavřením smlouvy nebo, není-li to 

možné, bez zbytečného prodlení. 

 

Pozměňovací návrh  183 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu a poskytovatelé veřejně 

dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech nabízejí koncovým uživatelům 

funkci sledování a kontroly využívání 

každé z účtovaných služeb, a to na základě 

času či objemu spotřeby. Tato funkce 

zahrnuje včasný přístup k informacím o 

úrovni spotřeby služeb zahrnutých do 

plánu sazeb. 

6. Poskytovatelé služeb přístupu k 

internetu a poskytovatelé veřejně 

dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech nabízejí spotřebitelům funkci 

sledování a kontroly využívání každé z 

účtovaných služeb, a to na základě času či 

objemu spotřeby. Tato funkce zahrnuje 

včasný přístup k informacím o úrovni 

spotřeby služeb zahrnutých do plánu sazeb. 

Poskytovatelé služeb přístupu k internetu 

a veřejně přístupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech na žádost poskytnou spotřebitelům 
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poradenství ohledně nejvhodnější sazby 

týkající se jejich služeb, a to nejpozději tři 

měsíce před koncem platnosti smlouvy. 

 

Pozměňovací návrh  184 

Návrh směrnice 

Čl. 95 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Členské státy mohou ve svých 

vnitrostátních právních předpisech 

zachovat nebo do nich zavést dodatečné 

požadavky použitelné na služby přístupu k 

internetu, veřejně přístupné 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech a přenosové služby v 

sítích používaných pro vysílání s cílem 

zajistit vysokou úroveň ochrany 

spotřebitele v souvislosti s informačními 

požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 

tohoto článku. Členské státy rovněž 

mohou ve svých vnitrostátních právních 

předpisech zachovat nebo do nich zavést 

ustanovení umožňující dočasně zabránit 

dalšímu využívání příslušných služeb, 

pokud je přesažena finanční nebo 

objemová prahová hodnota stanovená 

příslušným orgánem.  

 

Pozměňovací návrh  185 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby podniky poskytující veřejně 

dostupné služby elektronických 

komunikací jiné, než jsou interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

nebo samy vnitrostátní regulační orgány 

zveřejňovaly informace uvedené v příloze 

VIII, a to ve srozumitelné, úplné a snadno 

přístupné formě. Vnitrostátní regulační 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

zajistí, aby v případě, že poskytování 

příslušné služby podléhá podmínkám, 

poskytovatelé služeb přístupu k internetu, 

veřejně přístupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech a přenosových služeb v sítích 

používaných pro vysílání zveřejňovali 
informace uvedené v příloze VIII ve 
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orgány mohou stanovit další požadavky 

týkající se toho, v jaké formě se tyto 

informace mají zveřejňovat. 

srozumitelné, úplné, strojově čitelné 

a snadno přístupné formě, a to obzvláště 

pro konečné uživatele se zdravotním 

postižením. Tyto informace se pravidelně 

aktualizují. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou ve svých vnitrostátních právních 

předpisech zachovat nebo do nich zavést 

dodatečné požadavky spojené s požadavky 

ohledně transparentnosti stanovenými v 

tomto odstavci. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 2 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 

koncoví uživatelé měli bezplatně přístup k 

alespoň jednomu srovnávacímu nástroji, 

který jim umožní porovnat a zhodnotit 

ceny a sazby a kvalitu poskytování 

různých veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací jiných, než 

jsou interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech. 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí, aby 

koncoví uživatelé měli bezplatně přístup k 

alespoň jednomu srovnávacímu nástroji, 

který jim umožní porovnat a zhodnotit 

ceny a sazby a ve vhodných případech 

také orientační údaje týkající se kvality 
poskytování různých služeb přístupu k 

internetu a veřejně přístupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech. 

 

Pozměňovací návrh  187 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) jasně uvádět své majitele a 

provozovatele; 

b) clearly disclose the owners and 

operators of the comparison tool; 

 

Pozměňovací návrh  188 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. g a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) zahrnovat ceny a sazby a kvalitu 

poskytování služeb jak pro podniky 

jakožto koncové uživatele, tak pro 

spotřebitele jakožto koncové uživatele. 

 

Pozměňovací návrh  189 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 2 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Srovnávací nástroje, které splňují 

požadavky bodů a) až g), jsou na požádání 

certifikovány vnitrostátními regulačními 

orgány. Třetí osoby mají právo bezplatně 

využívat informace zveřejněné podniky 

poskytujícími veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací jiné, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, za účelem 

zpřístupnění těchto nezávislých 

srovnávacích nástrojů. 

Srovnávací nástroje, které splňují 

požadavky bodů a) až g), jsou na žádost 

poskytovatele nástroje certifikovány 

vnitrostátními regulačními orgány. Třetí 

osoby mají právo bezplatně a otevřených 

datových formátech využívat informace 

zveřejněné poskytovateli služeb přístupu 

k internetu nebo veřejně dostupných 

služeb interpersonálních komunikačních 

služeb založených na číslech za účelem 

zpřístupnění těchto nezávislých 

srovnávacích nástrojů. 

 

Pozměňovací návrh  190 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 3 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy mohou vyžadovat, 

aby podniky poskytující služby přístupu k 

internetu nebo veřejně dostupné 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech ve vhodných případech 

bezplatně předávaly stávajícím i novým 

koncovým uživatelům informace ve 

veřejném zájmu, a to s využitím týchž 

prostředků, jež běžně používají pro 

komunikaci s koncovými uživateli. V 

takovém případě jsou tyto informace 

poskytovány příslušnými veřejnými orgány 

3. Členské státy mohou vyžadovat, 

aby vnitrostátní orgány i poskytovatelé 

služeb k internetu nebo veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech nebo obou těchto 

služeb ve vhodných případech bezplatně 

předávali stávajícím i novým koncovým 

uživatelům informace ve veřejném zájmu, 

a to s využitím týchž prostředků, jež běžně 

používají pro komunikaci s koncovými 

uživateli. V takovém případě jsou tyto 

informace poskytovány příslušnými 
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ve standardizovaném formátu a obsahují 

mimo jiné tyto prvky: 

veřejnými orgány ve standardizovaném 

formátu a obsahují mimo jiné tyto prvky: 

 

Pozměňovací návrh  191 

Návrh směrnice 

Čl. 96 – odst. 3 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nejobvyklejší způsoby, jimiž jsou 

služby přístupu k internetu a veřejně 

dostupné interpersonální komunikační 

služby založené na číslech využívány k 

účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření 

škodlivého obsahu, zejména pokud může 

dojít k poškození práv a svobod jiných 

osob, včetně porušení autorských a 

souvisejících práv, a jejich právní důsledky 

a 

a) nejobvyklejší způsoby, jimiž jsou 

služby přístupu k internetu a veřejně 

dostupné interpersonální komunikační 

služby založené na číslech využívány k 

účasti na protiprávní činnosti nebo k šíření 

škodlivého obsahu, zejména pokud může 

dojít k poškození práv a svobod jiných 

osob, včetně porušení práv na ochranu 

údajů, práv autorských a souvisejících 

práv, a jejich právní důsledky a 

 

Pozměňovací návrh  192 

Návrh směrnice 

Čl. 97 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou požadovat od poskytovatelů služeb 

přístupu k internetu a veřejně přístupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech, aby zveřejňovali 

úplné, srovnatelné, spolehlivé, uživatelsky 

vstřícné a aktuální informace pro koncové 

uživatele o kvalitě svých služeb a o 

opatřeních přijatých s cílem zajistit 

rovnocenný přístup i pro zdravotně 

postižené koncové uživatele. Tyto 

informace se na žádost poskytují před 

jejich zveřejněním vnitrostátnímu 

regulačnímu orgánu. 

1. Vnitrostátní regulační orgány 

mohou požadovat od poskytovatelů služeb 

přístupu k internetu a veřejně přístupných 

interpersonálních komunikačních služeb, 

aby zveřejňovali úplné, srovnatelné, 

spolehlivé, uživatelsky vstřícné a aktuální 

informace pro koncové uživatele o kvalitě 

svých služeb, a to do té míry, že poskytují 

minimální úrovně kvality služeb, a o 

opatřeních přijatých s cílem zajistit 

rovnocenný přístup i pro zdravotně 

postižené koncové uživatele. Tyto 

informace se na žádost poskytují před 

jejich zveřejněním vnitrostátnímu 

regulačnímu orgánu. Tato opatření 

zaměřená na zajištění kvality služeb 

dodržují nařízení (EU) 2015/2120. 

 Poskytovatelé veřejně přístupných 
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interpersonálních komunikačních služeb 

informují spotřebitele o tom, zda kvalita 

služeb, které poskytují, závisí na vnějších 

faktorech, jako je například kontrola nad 

přenosem signálu či připojení k síti. 

 

Pozměňovací návrh  193 

Návrh směrnice 

Čl. 97 – odst. 2 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem přispět k jednotnému uplatňování 

tohoto odstavce sdružení BEREC po 

konzultaci se zúčastněnými stranami a v 

úzké spolupráci s Komisí do [entry into 

force plus 18 months] přijme pokyny k 

významným parametrům kvality služeb, 

včetně parametrů významných pro 

zdravotně postižené koncové uživatele, k 

příslušným metodám měření, k obsahu a 

formátu zveřejňování informací a k 

mechanismům pro certifikaci kvality. 

S cílem přispět k jednotnému uplatňování 

tohoto odstavce a přílohy IX sdružení 

BEREC po konzultaci se zúčastněnými 

stranami a v úzké spolupráci s Komisí do 

[entry into force plus 18 months] přijme 

pokyny s podrobnými údaji o významných 

parametrech kvality služeb, včetně 

parametrů významných pro koncové 

uživatele se zdravotním postižením, 

k příslušným metodám měření, k obsahu 

a formátu zveřejňování informací a 

k mechanismům pro certifikaci kvality. 

Odůvodnění 

Formální oprava. 

 

Pozměňovací návrh  194 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby podmínky 

a postupy ukončování smluv neodrazovaly 

od změny poskytovatele služeb a aby 

smlouvy uzavírané mezi spotřebiteli a 

podniky poskytujícími veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací jiné, 

než jsou interpersonální komunikační 

služby nezávislé na číslech, nestanovily 

počáteční smluvní období přesahující 24 

měsíců. Členské státy mohou přijmout 

1. Členské státy zajistí, aby podmínky 

a postupy ukončování smluv neodrazovaly 

od změny poskytovatele služeb a aby 

smlouvy uzavírané mezi spotřebiteli 

a poskytovateli veřejně dostupných služeb 

přístupu k internetu, interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech a přenosových služeb používaných 

pro vysílání, nestanovily smluvní období 

přesahující 24 měsíců. Členské státy 
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nebo ponechat v platnosti kratší maximální 

délku trvání počátečního smluvního 

období. 

mohou přijmout nebo ponechat v platnosti 

kratší maximální délku trvání smluvních 

závazků. Členské státy mohou rovněž 

uložit poskytovatelům, aby spotřebitelům 

nabízeli možnost uzavřít smlouvu 

s maximální délkou trvání nepřesahující 

12 měsíců nebo méně. 

Tento odstavec se nepoužije u délky trvání 

smluv o splátkách, kde spotřebitel ve 

zvláštní smlouvě souhlasil se splátkovými 

platbami za zavedení fyzického připojení. 

Tento odstavec se nepoužije u délky trvání 

smluv o splátkách, kde spotřebitel ve 

zvláštní smlouvě souhlasil se splátkovými 

platbami za zavedení fyzického připojení 

k sítím pro připojení s velmi vysokou 

kapacitou. Splátkové smlouvy o fyzickém 

připojení nezahrnují koncová zařízení 

nebo zařízení pro přístup k internetu, jako 

jsou routery a modemy, a nebrání 

spotřebitelům ve výkonu jejich práv na 

základě tohoto odstavce. 

 

Pozměňovací návrh  195 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Jestliže smlouva nebo vnitrostátní 

právní předpisy stanoví automatické 

prodlužování smlouvy na dobu určitou, 

členské státy zajistí, aby spotřebitelé, 

pokud výslovně nesouhlasili s 

prodloužením smlouvy, měli po uplynutí 

počátečního období právo smlouvu 

kdykoli ukončit s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou, aniž by jim vznikly jakékoli 

náklady kromě nákladů na poskytování 

služby v průběhu výpovědní lhůty. 

2. Jestliže smlouva nebo vnitrostátní 

právní předpisy stanoví automatické 

prodlužování smlouvy na dobu určitou, 

členské státy zajistí, aby spotřebitelé měli 

po automatickém prodloužení smlouvy 

právo tuto smlouvu kdykoli ukončit 

s nejvýše jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

aniž by jim vznikly jakékoli náklady kromě 

poplatků za využívání služby v průběhu 

výpovědní lhůty. Předtím, než se smlouva 

automaticky prodlouží, informují 

poskytovatelé spotřebitele důrazným 

způsobem o konci původního smluvního 

období a o způsobech, jak lze smlouvu v 

případě potřeby vypovědět. Poskytovatelé 

přitom uplatní tytéž prostředky, jako jsou 

prostředky běžně užívané při jejich 

komunikaci se spotřebiteli. 
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Pozměňovací návrh  196 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odstavce 1 a 2 se použijí rovněž 

v případech, kdy jsou koncovými uživateli 

mikropodniky, malé podniky nebo 

neziskové organizace, pokud výslovně 

nesouhlasily s tím, že se zříkají nároku na 

uplatnění všech nebo některých těchto 

ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  197 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Koncoví uživatelé mají právo 

ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, když jsou vyrozuměni o 

změnách smluvních podmínek 

navrhovaných poskytovatelem veřejně 

dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, nejsou-li navrhované 

změny pro koncové uživatele výhradně 

přínosné nebo nejsou-li zásadně nutné pro 

provedení legislativních či regulačních 

změn. Poskytovatelé vyrozumí koncové 

uživatele o jakýchkoli těchto změnách 

alespoň jeden měsíc předem a zároveň je 

informují o jejich právu ukončit smlouvu, 

aniž by jim vznikly jakékoli náklady, 

jestliže s novými podmínkami nesouhlasí. 

Členské státy zajistí, aby byl koncový 

uživatel vyrozuměn jasným a 

srozumitelným způsobem prostřednictvím 

trvalého nosiče a ve formátu, který si zvolil 

při uzavření smlouvy. 

3. Koncoví uživatelé mají právo 

ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, když jsou vyrozuměni o 

změnách smluvních podmínek 

navrhovaných poskytovatelem služeb 

přístupu k internetu, veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech a přenosových 

služeb používaných pro vysílání, nejsou-li 

navrhované změny výhradně přínosné pro 

koncové uživatele, nebo nejsou-li čistě 

technické povahy a s neutrálními dopady 

na konečného uživatele, nebo nejsou-li 

nutné pro provedení legislativních či 

regulačních změn. Poskytovatelé vyrozumí 

koncové uživatele o veškerých změnách 

smluvních podmínek nejméně jeden měsíc 

předem a zároveň je informují o jejich 

právu ukončit smlouvu, aniž by jim vznikly 

jakékoli náklady, jestliže s novými 

podmínkami nesouhlasí. Členské státy 

zajistí, aby byl koncový uživatel 

vyrozuměn jasným a srozumitelným 

způsobem prostřednictvím trvalého nosiče 

a za použití téhož prostředku, jaký 

poskytovatel při své komunikaci se 
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spotřebiteli obvykle používá. 

 

Pozměňovací návrh  198 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Za plnění nedopovídající 

podmínkám se pro účely aktivace 

prostředků nápravy, které má spotřebitel k 

dispozici podle vnitrostátních právních 

předpisů, jejichž součástí je i právo na 

ukončení smlouvy bez jakýchkoli nákladů, 

považuje jakákoli významná a trvající či 

pravidelně se opakující odchylka 

skutečného plnění služby elektronických 

komunikací od plnění uvedeného ve 

smlouvě. 

 

Pozměňovací návrh  199 

Návrh směrnice 

Čl. 98 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V případech, kdy je v souladu s 

touto směrnicí, jinými ustanoveními 
právních předpisů Unie či vnitrostátními 

právními předpisy možné, aby koncový 

uživatel předčasně ukončil smlouvu o 
veřejně dostupných službách 

elektronických komunikací, nemusí 

koncový uživatel poskytnout náhradu 

jinou, než je pro rata temporis snížená 

hodnota dotovaného zařízení, které bylo 

součástí balíčku v rámci smlouvy v 

okamžiku jejího uzavření, a pro rata 

temporis snížená náhrada případných 

jiných výhod z propagačních akcí, které 

byly v okamžiku uzavření smlouvy takto 

označeny. Poskytovatel nejpozději v 

okamžiku vyplacení této náhrady bezplatně 

odstraní jakékoli opatření omezující 

využívání koncového zařízení v jiných 

4. Má-li na základě této směrnice 

nebo jiných ustanovení právních předpisů 

Unie či vnitrostátního práva konečný 

spotřebitel právo na ukončení smlouvy na 

poskytování služeb přístupu k internetu, 
veřejně dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech a přenosových služeb používaných 

pro vysílání před koncem dohodnutého 

smluvního období, neukládá se 

koncovému uživateli žádné penále ani 

náhrada, s výjimkou kompenzace za 

dotované koncové zařízení, které si 

ponechá. Pokud se koncový uživatel 

rozhodne ponechat si koncové zařízení, 

které bylo součástí smlouvy v okamžiku 

jejího uzavření, případná kompenzace 

nesmí překročit její hodnotu pro rata 

temporis v okamžiku uzavření smlouvy 
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sítích. nebo po dobu, která zbývá do ukončení 

smlouvy, podle toho, která z obou těchto 

částek je nižší. Členské státy mohou zvolit 

jiné metody výpočtu výše kompenzace, 

pokud je tato výše stejná nebo nižší než 

kompenzace vypočtená na základě výše 

uvedeného ustanovení. Poskytovatel 

nejpozději v okamžiku vyplacení této 

náhrady bezplatně odstraní jakékoli 

opatření omezující využívání koncového 

zařízení v jiných sítích. Členské státy 

mohou přijmout dodatečné požadavky 

vztahující se k tomuto odstavci s cílem 

zajistit vyšší úroveň ochrany spotřebitele, 

nebo takové požadavky ponechat v 

platnosti. 

 

Pozměňovací návrh  200 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V případě, že koncový uživatel 

mění poskytovatele služeb přístupu k 

internetu, poskytnou mu dotčení 

poskytovatelé před touto změnou a v jejím 

průběhu odpovídající informace a zajistí 

kontinuitu služeb. Přijímající poskytovatel 

zajistí, aby k aktivaci služeb došlo k datu 

dohodnutému s koncovým uživatelem. 

Předávající poskytovatel nadále poskytuje 

své služby za stejných podmínek až do 

doby, kdy jsou aktivovány služby 

přijímajícího poskytovatele. Přerušení 

poskytování služby během změny 

poskytovatele nepřesáhne jeden pracovní 

den. 

1. V případě, že koncový uživatel 

mění poskytovatele služeb přístupu k 

internetu, poskytnou mu dotčení 

poskytovatelé před touto změnou a v jejím 

průběhu odpovídající informace a zajistí 

kontinuitu služeb. Přijímající poskytovatel 

řídí postup změny poskytovatele s cílem 

zajistit, aby k aktivaci služeb došlo k datu a 

v rámci časového rámce výslovně 

dohodnutého s koncovým uživatelem. 

Předávající poskytovatel nadále poskytuje 

své služby za stejných podmínek až do 

doby, kdy jsou aktivovány služby 

přijímajícího poskytovatele. Pokud oba 

poskytovatelé používají stejné 

technologické prostředky, přerušení 

poskytování služby během změny 

poskytovatele nepřesáhne jeden pracovní 

den. Pokud poskytovatelé používají 

odlišné technologické prostředky, snaží se 

zkrátit dobu přerušení v průběhu změny 

poskytovatele na jeden pracovní den, 

pokud nejsou důvody k delší době 

přerušení, která nicméně nesmí 
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přesáhnout dva pracovní dny. 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí 

efektivnost změny poskytovatele pro 

koncového uživatele. 

Vnitrostátní regulační orgány zajistí 

efektivnost a jednoduchost změny 

poskytovatele pro koncového uživatele. 

 

Pozměňovací návrh  201 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby si všichni 

koncoví uživatelé s čísly z národního 

číslovacího plánu, kteří o to požádají, 

mohli v souladu s ustanoveními přílohy VI 

části C ponechat své číslo (svá čísla) 

nezávisle na podniku, který službu 

poskytuje. 

2. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé s čísly z národního 

číslovacího plánu, kteří o to požádají, měli 

v souladu s ustanoveními přílohy VI části 

C právo ponechat si své číslo (svá čísla) 

nezávisle na podniku, který službu 

poskytuje. 

 

Pozměňovací návrh  202 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud koncový uživatel ukončí 

smlouvu s poskytovatelem, má tento 

koncový uživatel po dobu šesti měsíců 

právo na přenos čísla k jinému 

poskytovateli, pokud se koncový uživatel 

tohoto práva nevzdá.  

 

Pozměňovací návrh  203 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 5 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Přenesení čísel a jejich následná 

aktivace se provedou v nejkratší možné 

lhůtě. Koncoví uživatelé, kteří uzavřeli 

smlouvu o přenesení čísla k novému 

5. Přenesení čísel a jejich následná 

aktivace se provedou v nejkratší možné 

lhůtě. Spotřebitelé, kteří uzavřeli smlouvu 

o přenesení čísla k novému poskytovateli, 
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poskytovateli, musí mít v každém případě 

toto číslo aktivované do jednoho 

pracovního dne od uzavření takovéto 

dohody. 

musí mít v každém případě toto číslo 

aktivované do jednoho pracovního dne od 

dohodnutého data. Předávající 

poskytovatel i nadále poskytuje své služby 

za stejných podmínek až do doby, kdy jsou 

aktivovány služby přijímajícího 

poskytovatele. 

 Tento odstavec se použije rovněž 

v případech, kdy jsou koncovými uživateli 

mikropodniky, malé podniky a neziskové 

organizace, pokud výslovně nesouhlasily 

s tím, že se zříkají nároku na uplatnění 

všech nebo některých těchto ustanovení. 

 

 

Pozměňovací návrh  204 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Postup změny poskytovatele a přenesení 

čísla vede přijímající poskytovatel. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

stanovit globální postup pro změnu 

poskytovatele a přenesení čísel, a to s 

přihlédnutím k vnitrostátním předpisům 

týkajícím se smluv, k technickému rozvoji 

a k tomu, že je třeba zachovat kontinuitu 

služby pro koncového uživatele. Přerušení 

poskytování služby během přenosu čísla v 

žádném případě nepřesáhne jeden 

pracovní den. V případě, že je postup 

přenesení čísla neúspěšný, předávající 

poskytovatel reaktivuje číslo koncového 

uživatele do doby, než dojde k úspěšnému 

přenesení čísla. Vnitrostátní regulační 

orgány rovněž přijmou příslušná opatření 

zajišťující, aby byli koncoví uživatelé v 

průběhu celého procesu změny 

poskytovatele přiměřeně informováni a 

chráněni a aby nedocházelo k převedení k 

jinému poskytovateli proti jejich vůli. 

5a. Postup změny poskytovatele 

a přenesení čísla vede přijímající 

poskytovatel a přijímající i předávající 

poskytovatel spolupracují v dobré víře. 

Vnitrostátní regulační orgány mohou 

stanovit globální postup pro změnu 

poskytovatele a přenesení čísel, a to s 

přihlédnutím k vnitrostátním předpisům 

týkajícím se smluv, k technickému rozvoji 

a k tomu, že je třeba zachovat kontinuitu 

služby pro koncového uživatele. Je-li to 

možné, tento postup zahrnuje požadavek, 

aby byl převod dokončen metodou OTA 

(„over-the-air“), nepožádá-li koncový 

uživatel o jinou metodu. 

 Přerušení poskytování služby během 

přenosu čísla v žádném případě 
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nepřesáhne jeden pracovní den.  

 Smlouvy koncových uživatelů 

s předávajícím poskytovatelem se 

s ukončením postupu změny poskytovatele 

automaticky ukončí. Předávající 

poskytovatelé vrátí spotřebitelům 

využívajícím předplacených služeb veškerý 

zůstatek. Za toto proplacení zůstatku 

může být požadován poplatek pouze tehdy, 

stanoví-li tak smlouva. Tento případný 

poplatek musí být přiměřený a úměrný 

skutečným nákladům, které 

předávajícímu poskytovateli vznikly při 

proplácení zůstatku. V případě, že je 

postup přenesení čísla neúspěšný, 

předávající poskytovatel reaktivuje číslo 

nebo službu koncového uživatele za 

stejných podmínek, jaké pro koncového 

uživatele platily předtím, než byl postup 

změny zahájen, a to do doby, než dojde 

k úspěšnému přenesení čísla nebo 

dokončení změny. Vnitrostátní regulační 

orgány rovněž přijmou příslušná opatření 

zajišťující, aby byli koncoví uživatelé 

v průběhu celého procesu změny 

poskytovatele a přenesení čísla 

odpovídajícím způsobem informováni 

a chráněni a aby nedocházelo k převedení 

k jinému poskytovateli proti jejich vůli. 

 

Pozměňovací návrh  205 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

poskytovatelům uloženy přiměřené sankce, 

včetně povinnosti odškodnit koncové 

uživatele v případě, že je číslo přeneseno 

se zpožděním nebo je přenos čísla 

poskytovateli nebo jejich jménem zneužit. 

6. Členské státy zajistí, aby byly 

poskytovatelům uloženy přiměřené sankce 

v případě, že je číslo přeneseno se 

zpožděním nebo je přenos čísla 

poskytovateli nebo jejich jménem zneužit. 
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Pozměňovací návrh  206 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6a. Členské státy zajistí, aby měli 

koncoví uživatelé v případě prodlení při 

přenášení čísla nebo změně poskytovatele 

nebo zneužití přenesení či změny právo na 

náhradu od poskytovatele. Náhrada za 

prodlení musí být poskytována v těchto 

minimálních výších: 

 a)  v případech uvedených v čl. 99 

odst. 1 resp. čl. 99 odst. 5, pokud je 

prodlení při přenášení čísla delší než 

jeden nebo dva pracovní dny, určitou 

částku za každý další den; 

 b)  pokud přerušení služby překročí 

jeden pracovní den, určitou částku za 

každý další den; 

 c)  pokud došlo k prodlení při aktivaci 

služby, určitou částku za každý den po 

dohodnutém dni aktivace; a 

 d)  pokud došlo k nedodržení termínu 

návštěvy technika nebo byl tento termín 

zrušen méně než 24 hodin předem, 

určitou částku za každý termín. 

 Částky splatné podle tohoto odstavce 

stanoví vnitrostátní regulační orgány. 

 

Pozměňovací návrh  207 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6b. Náhrada uvedená v odstavci 6a je 

poskytována odečtením z následující 

faktury, v hotovosti, elektronickým 

převodem nebo po dohodě s koncovým 

uživatelem poukazy na poskytování 

služby. 
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Pozměňovací návrh  208 

Návrh směrnice 

Čl. 99 – odst. 6 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 6c. Odstavcem 6a není dotčeno 

případné právo na další náhradu podle 

vnitrostátních nebo unijních právních 

předpisů. Členské státy mohou stanovit 

dodatečná pravidla s cílem zajistit, aby 

koneční uživatelé, kterým byla způsobena 

hmotná nebo nehmotná škoda v 

návaznosti na ustanovení tohoto článku, 

mohli žádat příslušný podnik o náhradu a 

tuto náhradu obdržet. Od této náhrady je 

možné odečíst minimální výši náhrady 

podle odstavce 6a. Vyplacení náhrady 

podle odstavce 6a nebrání přijímajícímu 

poskytovateli v tom, aby případně 

požadoval náhradu od předávajícího 

poskytovatele. 

 

Pozměňovací návrh  209 

Návrh směrnice 

Čl. 100 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Jestliže balíček služeb nebo balíček 

služeb a zboží nabízený koncovému 

uživateli obsahuje alespoň veřejně 

dostupnou službu elektronických 

komunikací jinou, než jsou interpersonální 

komunikační služby nezávislé na číslech, 

použijí se na všechny složky balíčku 

obdobně článek 95, čl. 96 odst. 1, článek 

98 a čl. 99 odst. 1 s výjimkou případů, kdy 

jsou ustanovení, která platí pro jinou 

složku balíčku, pro koncového uživatele 

výhodnější. 

1. Jestliže balíček služeb nebo balíček 

služeb a koncového zařízení nabízený 

spotřebiteli obsahuje alespoň veřejně 

dostupnou službu přístupu k internetu 

nebo veřejně dostupnou interpersonální 

komunikační službu založenou na číslech, 

použijí se na všechny složky balíčku 

obdobně článek 95, čl. 96 odst. 1, článek 

98 a článek 99, s výjimkou případů, kdy 

jsou ustanovení, která platí pro jinou 

složku balíčku, pro spotřebitele 

výhodnější. 
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Pozměňovací návrh  210 

Návrh směrnice 

Čl. 100 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Případné uzavření smlouvy týkající 

se doplňkových služeb nebo zboží, které 

poskytuje či distribuuje tentýž poskytovatel 

veřejně dostupných služeb elektronických 

komunikací jiných, než jsou 

interpersonální komunikační služby 

nezávislé na číslech, neznamená nové 

zahájení smluvního období u původní 

smlouvy, pokud tyto doplňkové služby 

nebo zboží nejsou nabízeny za zvláštní 

cenu v rámci propagační akce, která je 

dostupná pouze pod podmínkou, že dojde 

u stávající smlouvy k novému zahájení 

smluvního období. 

2. Případné uzavření smlouvy týkající 

se doplňkových služeb nebo koncového 

zařízení, které poskytuje či distribuuje 

tentýž poskytovatel služeb přístupu 

k internetu nebo interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech, neprodlužuje smluvní období 

původní smlouvy, pokud s tím spotřebitel 

při uzavírání smlouvy o doplňkových 

službách nebo koncovém zařízení 

výslovně nevyjádřil svůj souhlas. 

 

Pozměňovací návrh  211 

Návrh směrnice 

Čl. 100 – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Poskytovatelé služeb 

elektronických komunikací jiných než 

interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech spotřebitelům 

umožní zrušit nebo změnit jednotlivé 

složky smlouvy o balíčku služeb, je-li tato 

možnost uvedena ve smlouvě. 

 

Pozměňovací návrh  212 

Návrh směrnice 

Čl. 100 – odst. 2 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Odstavce 1 a 2 se použijí též 

v případech, kdy jsou koncovými uživateli 

mikropodniky, malé podniky nebo 
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neziskové organizace, pokud výslovně 

nesouhlasily s tím, že se zříkají nároku na 

uplatnění všech nebo některých těchto 

ustanovení. 

 

Pozměňovací návrh  213 

Návrh směrnice 

Čl. 100 – odst. 2 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2c. Členské státy mohou rozšířit oblast 

působnosti odstavce 1 na balíčky služeb 

nebo balíčky služeb a koncového zařízení 

nabízené spotřebiteli, které obsahují 

přinejmenším jednu veřejně dostupnou 

službu elektronických komunikací. 

Členské státy mohou rovněž uplatnit 

odstavec 1, pokud se jedná o jiná 

ustanovení této hlavy. 

 

Pozměňovací návrh  214 

Návrh směrnice 

Čl. 101 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 

opatření k zajištění co možná nejlepší 

dostupnosti veřejně dostupných 

telefonních služeb poskytovaných 

prostřednictvím veřejných komunikačních 

sítí v případě katastrofického selhání sítě 

nebo v případech zásahu vyšší moci. 

Členské státy zajistí, aby podniky 

poskytující veřejně dostupné telefonní 

služby přijaly veškerá nezbytná opatření k 

zajištění nepřetržitého přístupu k tísňovým 

službám. 

Členské státy přijmou veškerá nezbytná 

opatření k zajištění co možná nejlepší 

dostupnosti hlasových komunikačních 

služeb a služeb přístupu k internetu 

poskytovaných prostřednictvím veřejných 

komunikačních sítí v případě 

katastrofického selhání sítě nebo 

v případech zásahu vyšší moci. Členské 

státy zajistí, aby poskytovatelé hlasových 

komunikačních služeb a služeb přístupu 

k internetu přijali veškerá nezbytná 

opatření k zajištění nepřetržitého přístupu 

k tísňovým službám. 

Odůvodnění 

Pojem „veřejně dostupné telefonní služby“ se ve směrnici nahrazuje výrazem „hlasové 

komunikační služby“, a zde proto patrně zůstal omylem. V době, kdy původně vznikal tento 
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článek, nebyla služba přístupu k internetu považována za základní službu, a proto by mělo být 

možné pozměnit ji při tomto přepracování. 

 

Pozměňovací návrh  215 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé služeb uvedených v 

odstavci 2, včetně uživatelů veřejných 

telefonních automatů, měli bezplatně a bez 

nutnosti použít jakékoli platební prostředky 

přístup k tísňovým službám s použitím 

jednotného evropského tísňového čísla 

112, jakož i jakéhokoli národního 

tísňového čísla určeného členskými státy. 

1. Členské státy zajistí, aby všichni 

koncoví uživatelé služeb uvedených v 

odstavci 2, včetně uživatelů veřejných 

telefonních automatů a soukromých 

elektronických komunikačních sítí, měli 

bezplatně a bez nutnosti použít jakékoli 

platební prostředky přístup k tísňovým 

službám s použitím jednotného evropského 

tísňového čísla 112, jakož i jakéhokoli 

národního tísňového čísla určeného 

členskými státy. 

 

Pozměňovací návrh  216 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy v rámci konzultace s 

vnitrostátními regulačními orgány a 

poskytovateli tísňových služeb a ostatními 

poskytovateli služeb elektronických 

komunikací zajistí, aby podniky 

poskytující koncovým uživatelům 

interpersonální komunikační službu 

založenou na číslech poskytovaly přístup k 

tísňovým službám prostřednictvím tísňové 

komunikace s nejvhodnějším centrem 

PSAP. V případě zjevné hrozby pro účinný 

přístup k tísňovým službám může být tato 

povinnost podniků rozšířena na všechny 

interpersonální komunikační služby v 

souladu s podmínkami a postupem 

stanovenými v čl. 59 odst. 1 písm. c). 

2. Členské státy v rámci konzultace s 

vnitrostátními regulačními orgány a 

poskytovateli tísňových služeb a ostatními 

poskytovateli služeb elektronických 

komunikací zajistí, aby poskytovatelé 

poskytující koncovým uživatelům 

interpersonální komunikační službu 

založenou na číslech, umožňuje-li tato 

služba koncovým uživatelům uskutečňovat 

vnitrostátní volání na číslo národního 

nebo mezinárodního telefonního 

číslovacího plánu, poskytovali přístup k 

tísňovým službám prostřednictvím tísňové 

komunikace s nejvhodnějším centrem 

PSAP na základě informace o tom, kde se 

nachází volající, která je dostupná 

poskytovatelům interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 
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číslech, a to způsobem odpovídajícím 

vnitrostátním infrastrukturám pro tísňová 

volání. 

 Poskytovatelé interpersonálních 

komunikačních služeb nezávislých na 

číslech, kteří nenabízejí přístup k číslu 

112, musejí v příslušných případech 

informovat koncové uživatele o tom, že 

číslo tísňového volání 112 není 

podporováno. 

 

Pozměňovací návrh  217 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby veškerá 

tísňová komunikace na jednotné evropské 

tísňové číslo 112 byla přiměřeně 

zodpovězena a vyřízena způsobem nejlépe 

odpovídajícím vnitrostátní organizaci 

záchranných systémů. Tato tísňová 

komunikace je přijímána a vyřizována 

alespoň tak rychle a účinně jako tísňová 

komunikace na národní číslo či čísla 

tísňových služeb, pokud se tato čísla stále 

používají. 

3. Členské státy zajistí, aby veškerá 

tísňová komunikace na jednotné evropské 

tísňové číslo 112 byla přiměřeně 

zodpovězena a vyřízena způsobem nejlépe 

odpovídajícím vnitrostátní organizaci 

záchranných systémů a s ohledem na 

potřebu zvládat volání v různých jazycích. 

Tato tísňová komunikace je přijímána a 

vyřizována alespoň tak rychle a účinně 

jako tísňová komunikace na národní číslo 

či čísla tísňových služeb, pokud se tato 

čísla stále používají. 

 

Pozměňovací návrh  218 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Komise po konzultaci 

vnitrostátních regulačních orgánů a 

tísňových služeb přijme výkonnostní 

ukazatele vztahující se na tísňové služby 

členských států. Každé dva roky podá 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 

zprávu o účinnosti provádění evropského 

čísla tísňového volání 112 a o fungování 
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výkonnostních ukazatelů. 

 

Pozměňovací návrh  219 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby zdravotně 

postižení koncoví uživatelé měli k 

tísňovým službám přístup dostupný 

prostřednictvím tísňové komunikace, který 

je rovnocenný s přístupem dostupným 

ostatním koncovým uživatelům. Opatření 

přijatá k zajištění toho, aby zdravotně 

postižení uživatelé měli přístup k tísňovým 

službám prostřednictvím tísňové 

komunikace i při cestách do jiných 

členských států, budou v nejvyšší možné 

míře založena na evropských normách 

nebo specifikacích zveřejněných v souladu 

s článkem 39 , aniž by členským státům 

bránila v přijetí dalších požadavků 

směřujících k plnění cílů stanovených 

tímto článkem. 

4. Členské státy zajistí, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením měli 

k tísňovým službám přístup dostupný 

prostřednictvím tísňové komunikace, který 

je rovnocenný s přístupem dostupným 

ostatním koncovým uživatelům, včetně 

totálních konverzačních služeb nebo 

přenosových služeb poskytovaných třetími 

stranami. Komise a vnitrostátní regulační 

a jiné příslušné orgány přijmou vhodná 

opatření k zajištění toho, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením měli 

přístup k tísňovým službám za 

rovnocenných podmínek jako ostatní i při 

cestách do jiného členského státu, je-li to 

možné, a to bez předchozí registrace. Tato 

opatření usilují o zajištění interoperability 

mezi všemi členskými státy a budou v 

nejvyšší možné míře založena na 

evropských normách nebo specifikacích 

zveřejněných v souladu s článkem 39, aniž 

by členským státům bránila v přijetí 

dalších požadavků směřujících k plnění 

cílů stanovených tímto článkem. 

 

Pozměňovací návrh  220 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy zajistí, aby informace 

o tom, kde se volající nachází, byly 

dostupné centrům PSAP neprodleně po 

zahájení tísňové komunikace. Členské státy 

zajistí, aby zjištění a předání informací o 

místě, kde se volající nachází, bylo pro 

5. Členské státy zajistí, aby informace 

o tom, kde se volající nachází, byly 

zpřístupněny nejvhodnějšímu centru 
PSAP neprodleně po zahájení tísňové 

komunikace. Tyto informace zahrnují 

informace o místě, kde se volající nachází, 
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koncového uživatele i pro orgán vyřizující 

tísňovou komunikaci bezplatné, a to pro 

veškerou tísňovou komunikaci na jednotné 

evropské tísňové číslo 112. Členské státy 

mohou tuto povinnost rozšířit rovněž na 

tísňovou komunikaci na další národní 

tísňová čísla . Příslušné regulační orgány 

stanoví kritéria přesnosti a spolehlivosti 

poskytovaných informací o tom, kde se 

volající nachází. 

získané na základě sítě, a jsou-li dostupné, 

také informace o místě, kde se volající 

nachází, získané na základě telefonního 

přístroje. Členské státy zajistí, aby zjištění 

a předání informací o místě, kde se 

koncový uživatel nachází, bylo pro 

koncového uživatele i pro centrum PSAP 

bezplatné, a to pro veškerou tísňovou 

komunikaci na jednotné evropské tísňové 

číslo 112. Členské státy mohou tuto 

povinnost rozšířit rovněž na tísňovou 

komunikaci na další národní tísňová čísla . 

To nebrání příslušným orgánů, aby po 

konzultaci se sdružením BEREC stanovily 
kritéria přesnosti a spolehlivosti 

poskytovaných informací o tom, kde se 

volající nachází. 

 

Pozměňovací návrh  221 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy zajistí, aby občané 

byli odpovídajícím způsobem informováni 

o existenci a používání jednotného 

evropského tísňového čísla 112, zejména 

prostřednictvím iniciativ konkrétně 

zaměřených na osoby cestující mezi 

členskými státy. 

6. Členské státy zajistí, aby občané 

byli odpovídajícím způsobem informováni 

o existenci a používání jednotného 

evropského tísňového čísla 112 a jeho 

prvcích pro zajištění dostupnosti, mimo 

jiné prostřednictvím iniciativ konkrétně 

zaměřených na osoby cestující mezi 

členskými státy a na osoby se zdravotním 

postižením. Tyto informace jsou 

poskytovány v dostupných formátech, 

které řeší problém různých druhů 

zdravotního postižení. Komise opatření 

členských států podporuje a doplňuje. 

 

Pozměňovací návrh  222 

Návrh směrnice 

Čl. 102 – odst. 7 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro zajištění účinného přístupu k tísňovým Pro zajištění účinného přístupu k tísňovým 
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službám prostřednictvím tísňové 

komunikace na čísle 112 v členských 

státech je Komise zmocněna přijmout v 

souladu s článkem 109 akty v přenesené 

pravomoci ohledně opatření nezbytných 

pro zajištění interoperability, kvality a 

kontinuity tísňové komunikace v Unii, 

pokud jde o řešení týkající se místa, kde se 

volající nachází, přístupu pro zdravotně 

postižené koncové uživatele a směrování 

na nejvhodnější centrum PSAP. 

službám prostřednictvím tísňové 

komunikace na čísle 112 v členských 

státech je Komise – po konzultaci se 

sdružením BEREC – zmocněna přijmout v 

souladu s článkem 109 akty v přenesené 

pravomoci ohledně opatření nezbytných 

pro zajištění interoperability, kvality a 

kontinuity tísňové komunikace v Unii, 

pokud jde o řešení týkající se místa, kde se 

volající nachází, přístupu pro koncové 

uživatele, přístupnosti pro osoby se 

zdravotním postižením a směrování na 

nejvhodnější centrum PSAP. 

 Komise zajistí zachování databáze čísel 

E.164 evropských tísňových služeb s cílem 

zaručit, aby tyto služby byly schopny 

vzájemně se kontaktovat mezi členskými 

státy. 

 

Pozměňovací návrh  223 

Návrh směrnice 

Článek 102 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 102a 

 Systém zpětné komunikace na čísle 112 

 1. Členské státy s využitím sítí a 

služeb elektronických komunikací zajistí 

zřízení účinných celostátních systémů 

zpětné komunikace na čísle 112 za účelem 

varování a upozorňování občanů v 

případě bezprostředně hrozících nebo 

šířících se závažných přírodních a/nebo 

člověkem způsobených mimořádných 

událostí a katastrof, přičemž zohlední 

stávající celostátní a regionální systémy a 

dodržují pravidla ochrany soukromí a 

údajů. 

 

Pozměňovací návrh  224 

Návrh směrnice 

Článek 102 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 102b 

 Tísňová linka pro pohřešované děti a 

poradenská tísňová linka pro děti 

 1. Členské státy zajistí, aby občané 

měli bezplatný přístup ke službě 

provozující tísňovou linku pro 

oznamování případů pohřešovaných dětí. 

Tato tísňová linka je dostupná na čísle 

116000. Členské státy zajistí, aby děti měly 

přístup ke službě provozující poradenskou 

linku uzpůsobenou dětem. Tato 

poradenská linka je dostupná na čísle 

116111. 

 2. Členské státy zajistí, aby koncoví 

uživatelé se zdravotním postižením měli za 

stejných podmínek jako jiní koncoví 

uživatelé (včetně prostřednictvím totálních 

konverzačních služeb) přístup ke službám 

poskytovaným na číslech 116000 a 

116111. Opatření přijatá v zájmu 

usnadnění přístupu koncových uživatelů 

se zdravotním postižením k těmto službám 

při cestách do jiných členských států 

vycházejí z příslušných norem nebo 

specifikací zveřejněných v souladu 

s článkem 39. 

 3. Členské státy zajistí provedení 

vhodných opatření potřebných k dosažení 

dostatečné úrovně kvality služeb 

provozovaných pod číslem 116 000 a 

vynaložení finančních prostředků 

nezbytných k provozování této tísňové 

linky. 

 4. Členské státy a Komise zajistí, aby 

občané byli odpovídajícím způsobem 

informováni o existenci a používání 

služeb poskytovaných na číslech 116 000 

a 116 111. 

 

Pozměňovací návrh  225 

Návrh směrnice 

Čl. 103 – název 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rovnocenný přístup a možnost volby pro 

zdravotně postižené koncové uživatele 

Rovnocenný přístup a možnost volby pro 

koncové uživatele se zdravotním 

postižením 

 

Pozměňovací návrh  226 

Návrh směrnice 

Čl. 103 – odst. 1 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány, pokud je to vhodné, stanovily 

požadavky, které mají podniky poskytující 

veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací zajistit, aby zdravotně 

postižení koncoví uživatelé: 

1. Členské státy zajistí, aby příslušné 

orgány stanovily požadavky, které mají 

poskytovatelé veřejně dostupných služeb 

elektronických komunikací zajistit, aby 

koncoví uživatelé se zdravotním 

postižením: 

 

Pozměňovací návrh  227 

Návrh směrnice 

Čl. 103 – odst. 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) měli přístup ke službám 

elektronických komunikací, který je 

rovnocenný přístupu většiny koncových 

uživatelů, a 

a) měli přístup ke službám 

elektronických komunikací, včetně 

souvisejících smluvních informací 

poskytovaných podle článku 95, který je 

rovnocenný přístupu většiny koncových 

uživatelů, a 

 členské státy rovněž zajistí, aby 

poskytovatelé veřejně dostupných 

elektronických komunikačních služeb 

přijali nezbytná opatření k tomu, aby 

jejich webové stránky a mobilní aplikace 

byly vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné 

a odolné, a tudíž lépe přístupné. 
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Pozměňovací návrh  228 

Návrh směrnice 

Čl. 103 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Za tímto účelem členské státy 

zajistí do míry, v níž tím nevzniká 

nepřiměřená zátěž pro poskytovatele 

koncových zařízení a služeb 

elektronických komunikací, dostupnost 

zvláštního vybavení nabízejícího nezbytné 

služby a funkce a zamýšleného specificky 

pro konečné uživatele se zdravotním 

postižením. Definice této nepřiměřené 

zátěže se vypracuje postupem stanoveným 

v článku 12 směrnice xxx/YYYY/EU. 

 

Pozměňovací návrh  229 

Návrh směrnice 

Čl. 103 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při přijímání opatření uvedených v 

odstavci 1 členské státy podporují 

dodržování příslušných norem nebo 

specifikací zveřejněných v souladu s 

článkem 39. 

2. Při přijímání opatření uvedených v 

odstavci 1 členské státy podporují 

dodržování příslušných norem nebo 

specifikací zveřejněných v souladu s 

článkem 39. 

 Vznikne-li rozpor mezi ustanoveními 

tohoto článku a ustanoveními směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

xxx/YYYY/EU1a, mají přednost ustanovení 

směrnice xxx/YYYY/EU. 

 __________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady xxx/YYYY/EU ze dne ... 

o sbližování právních a správních 

předpisů členských států týkajících se 

požadavků na přístupnost u výrobků 

a služeb (Úř. věst. L ..., ..., s. ...). 
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Pozměňovací návrh  230 

Návrh směrnice 

Čl. 104 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby všechny 

podniky, které přidělují telefonní čísla 

koncovým uživatelům, vyhověly všem 

oprávněným žádostem o zpřístupnění 

příslušných informací ve smluveném 

formátu a za podmínek, které jsou 

spravedlivé, objektivní, nákladově 

orientované a nediskriminační, s cílem 

poskytovat veřejně přístupné informační 

služby o účastnických číslech a poskytovat 

účastnické seznamy. 

1. Členské státy zajistí, aby všechny 

podniky poskytující hlasové komunikační 

služby vyhověly všem oprávněným 

žádostem o zpřístupnění příslušných 

informací ve smluveném formátu a za 

podmínek, které jsou spravedlivé, 

objektivní, nákladově orientované a 

nediskriminační, s cílem poskytovat 

veřejně přístupné informační služby o 

účastnických číslech a poskytovat 

účastnické seznamy. 

 

Pozměňovací návrh  231 

Návrh směrnice 

Čl. 105 – název 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Interoperabilita zařízení digitální televize 

určených pro spotřebitele 

Interoperabilita rozhlasových zařízení a 

zařízení televize určených pro spotřebitele 

 

Pozměňovací návrh  232 

Návrh směrnice 

Čl. 105 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

zařízení digitální televize určených pro 

spotřebitele v souladu s přílohou X. 

Členské státy zajistí interoperabilitu 

rozhlasových zařízení a zařízení televize 

určených pro spotřebitele v souladu s 

přílohou X. 

 

Pozměňovací návrh  233 

Návrh směrnice 

Čl. 105 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Poskytovatelé služeb digitální 

televize zajistí interoperabilitu koncového 

zařízení, tak aby v případech, kdy je to 

technicky proveditelné, bylo koncové 

zařízení opakovaně použitelné i s jinými 

poskytovateli a aby v opačném případě 

měli spotřebitelé možnost toto koncové 

zařízení bezplatně a snadno vrátit. 

 

Pozměňovací návrh  234 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy mohou uložit přiměřené 

povinnosti ve veřejném zájmu ohledně 

provozu určených rozhlasových a 

televizních vysílacích kanálů a 

souvisejících doplňkových služeb, zejména 

služeb v oblasti přístupnosti, aby byl 

umožněn vhodný přístup zdravotně 

postiženým koncovým uživatelům, a v 

oblasti dat na podporu služeb televize s 

internetem a elektronických programových 

průvodců; tyto povinnosti mohou uložit 

podnikům ve své příslušnosti, které 

poskytují sítě elektronických komunikací 

používané pro veřejné šíření rozhlasových 

či televizních vysílacích kanálů, pokud tyto 

sítě využívá významný počet koncových 

uživatelů jako hlavní prostředek pro příjem 

rozhlasových a televizních vysílacích 

kanálů. Uvedené povinnosti se ukládají 

pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné k 

dosažení cílů obecného zájmu jasně 

vymezených každým členským státem, a 

musí být přiměřené a transparentní. 

1. Členské státy mohou uložit 

přiměřené povinnosti ve veřejném zájmu 

ohledně provozu určených rozhlasových a 

televizních vysílacích kanálů a 

souvisejících doplňkových služeb, zejména 

služeb v oblasti přístupnosti, aby byl 

umožněn vhodný přístup k obsahu a 

elektronickému programovému průvodci 
koncovým uživatelům se zdravotním 

postižením, a v oblasti dat na podporu 

služeb televize s internetem a 

elektronických programových průvodců; 

tyto povinnosti mohou uložit podnikům ve 

své příslušnosti, které poskytují sítě 

elektronických komunikací a služby 

používané pro veřejné šíření rozhlasových 

či televizních vysílacích kanálů, pokud tyto 

sítě a služby využívá významný počet 

koncových uživatelů jako hlavní 

prostředek pro příjem rozhlasových a 

televizních vysílacích kanálů. Uvedené 

povinnosti se ukládají pouze tehdy, jsou-li 

nezbytně nutné k dosažení cílů obecného 

zájmu jasně vymezených každým 

členským státem, a musí být přiměřené a 

transparentní. 

 Členské státy uloží povinnosti ve veřejném 

zájmu ohledně analogového přenosu 
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televizního vysílání, pouze pokud by 

neexistencí těchto povinností vznikaly 

závažné obtíže pro významný počet 

koncových uživatelů nebo pokud 

neexistují jiné možnosti přenosu pro dané 

televizní vysílací kanály. 

 Povinnosti ve veřejném zájmu, které jsou 

uvedeny v prvním pododstavci, se ukládají 

pouze tehdy, jsou-li nezbytně nutné k 

dosažení cílů obecného zájmu jasně 

vymezených každým členským státem, a 

musí být přiměřené a transparentní. 

 

Pozměňovací návrh  235 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnosti uvedené v prvním pododstavci 

členské státy přezkoumají do jednoho roku 

od data vstupu této směrnice v platnost, 

pokud takovéto přezkoumání nebylo 

členským státem provedeno během 

předchozích čtyř let. 

1a. Povinnosti uvedené v prvním 

odstavci členské státy přezkoumají do 

jednoho roku od data vstupu této směrnice 

v platnost, pokud takovéto přezkoumání 

nebylo členským státem provedeno během 

předchozích čtyř let. 

 

Pozměňovací návrh  236 

Návrh směrnice 

Čl. 106 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Členské státy mohou navíc s 

ohledem na podniky v jejich příslušnosti, 

na něž se vztahují povinnosti ve veřejném 

zájmu, stanovit ve vztahu k určeným 

rozhlasovým a televizním vysílacím 

kanálům obecného zájmu přiměřené 

nároky na povinnou nabídku.   

 

Pozměňovací návrh  237 

Návrh směrnice 
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Čl. 106 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pravomoc členských států stanovit 

odpovídající případné úhrady, pokud jde o 

opatření přijatá v souladu s tímto článkem, 

není dotčena ani odstavcem 1 tohoto 

článku ani čl. 57 odst. 2, přičemž musí být 

současně zajištěno, aby za obdobných 

okolností neexistovala žádná diskriminace 

ve vztahu k podnikům zajišťujícím sítě 

elektronických komunikací. Pokud je 

stanoveno poskytnutí úhrady, členské státy 

zajistí, aby bylo prováděno přiměřeným a 

transparentním způsobem. 

2. Pravomoc členských států stanovit 

prostřednictvím vnitrostátních právních 

předpisů odpovídající případné úhrady, 

pokud jde o opatření přijatá v souladu s 

tímto článkem, není dotčena ani odstavcem 

1 tohoto článku ani čl. 57 odst. 2, přičemž 

musí být současně zajištěno, aby za 

obdobných okolností neexistovala žádná 

diskriminace ve vztahu k podnikům 

zajišťujícím sítě a poskytujícím služby 

elektronických komunikací. Má-li být 

stanoveno poskytnutí úhrady, nárok na 

odměnu a její výši může stanovit zákon a 

toto odměňování se provádí přiměřeným a 

transparentním způsobem. 

 

Pozměňovací návrh  238 

Návrh směrnice 

Čl. 107 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen čl. 83 odst. 2, 

členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány měly možnost vyžadovat 

od všech podniků poskytujících služby 

přístupu k internetu nebo veřejně dostupné 

interpersonální komunikační služby 

založené na číslech, aby zpřístupnily 

koncovým uživatelům všechny nebo 

některé doplňkové služby uvedené v 

příloze VI části B, pokud je to technicky 

proveditelné a ekonomicky přijatelné, a 

všechny nebo některé doplňkové služby 

uvedené v příloze VI části A. 

1. Aniž je dotčen čl. 83 odst. 2, 

členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

regulační orgány měly možnost vyžadovat 

od všech poskytovatelů služeb přístupu 

k internetu nebo veřejně dostupných 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech, aby v příslušných 

případech bezplatně zpřístupnili 
koncovým uživatelům všechny nebo 

některé doplňkové služby uvedené 

v příloze VI části B, pokud je to technicky 

proveditelné a ekonomicky přijatelné, 

a všechny nebo některé doplňkové služby 

uvedené v příloze VI části A. 

 

Pozměňovací návrh  239 

Návrh směrnice 

Čl. 107 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát na celém svém území 

nebo jeho části neuplatní ustanovení 

odstavce 1, pokud po zohlednění názorů 

zainteresovaných stran dospěje k názoru, 

že přístup k těmto službám je dostatečný. 

2. Členský stát se může rozhodnout 

neuplatňovat na celém svém území nebo 

jeho části ustanovení odstavce 1, pokud po 

zohlednění názorů zainteresovaných stran 

dospěje k názoru, že přístup k těmto 

službám je dostatečný. 

 

Pozměňovací návrh  240 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – bod 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Umožnění zákonného odposlechu 

příslušnými vnitrostátními orgány v 

souladu se směrnicí 2002/58/ES a směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 

ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů54. 

vypouští se 

__________________  

54 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.  

 

Pozměňovací návrh  241 

Návrh směrnice 

Příloha V – název 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

SEZNAM SLUŽEB, KTERÉ V 

SOULADU S ČL. 79 ODST. 2 MUSÍ BÝT 

SCHOPNA PODPOROVAT SLUŽBA 

FUNKČNÍHO PŘÍSTUPU K 

INTERNETU 

SEZNAM SLUŽEB, KTERÉ MUSÍ BÝT 

SCHOPNA PODPOROVAT SLUŽBA 

PŘÍSTUPU K INTERNETU 

V SOULADU S ČL. 79 ODST. 2 

Odůvodnění 

Úprava názvu – vypuštění slova „funkční“. 
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Pozměňovací návrh  242 

Návrh směrnice 

Příloha VI – část A – písm. a – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tento podrobný rozpis účtů výslovně 

uvádí totožnost dodavatele, druh a dobu 

poskytování služeb účtovaných 

koncovému uživateli čísly se zvýšenou 

sazbou. 

 

Pozměňovací návrh  243 

Návrh směrnice 

Příloha VI – část A – písm. a – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Volání, za něž volající koncový uživatel 

neplatí, včetně volání na poradenské linky, 

se v podrobném rozpisu účtů volajícího 

koncového uživatele neuvádějí. 

Volání, za něž volající koncový uživatel 

neplatí, včetně volání na poradenské linky, 

se v podrobném rozpisu účtů volajícího 

koncového uživatele neuvádějí, avšak 

údaje o nich mohou být zpřístupněny 

jiným způsobem, například na 

internetovém rozhraní. 

Odůvodnění 

Ačkoli by tyto údaje neměly být uvedeny v podrobném rozpisu účtů, mohou být poskytnuty 

koncovým uživatelům například na webových stránkách. 

 

Pozměňovací návrh  244 

Návrh směrnice 

Příloha VI – část A – písm. a – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Vnitrostátní regulační orgány mohou 

uložit operátorům, aby bezplatně 

poskytovali identifikaci volajícího. 

Odůvodnění 

Mělo by to být zadarmo. 
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Pozměňovací návrh  245 

Návrh směrnice 

Příloha VII – název 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

VÝPOČET PŘÍPADNÝCH ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY V SOULADU 

S ČLÁNKY 84 A 85 

VÝPOČET PŘÍPADNÝCH ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY A 

VYTVOŘENÍ MECHANISMU JEJICH 

HRAZENÍ NEBO ROZDĚLENÍ V 

SOULADU S ČLÁNKY 84 A 85 

 

Pozměňovací návrh  246 

Návrh směrnice 

Příloha VII – dílčí název 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ČÁST A: VÝPOČET ČISTÝCH 

NÁKLADŮ 

 

Pozměňovací návrh  247 

Návrh směrnice 

Příloha VII – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ČÁST B: ÚHRADA ČISTÝCH 

NÁKLADŮ NA POVINNOSTI 

UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY 

 Úhrada nebo financování čistých nákladů 

na povinnosti univerzální služby vyžaduje, 

aby byla určeným podnikům, které mají 

povinnosti univerzální služby, poskytnuta 

náhrada za služby, které poskytují za 

nekomerčních podmínek. Protože taková 

náhrada zahrnuje finanční převody, 

členské státy zajistí, aby probíhaly 

objektivním, transparentním, 

nediskriminačním a přiměřeným 

způsobem, tj. aby převody co nejméně 
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narušovaly hospodářskou soutěž a 

uživatelskou poptávku. 

 V souladu s čl. 85 odst. 3 by měl 

mechanismus rozdělení založený na fondu 

používat transparentní a neutrální 

prostředky pro vybírání příspěvků, čímž se 

zabrání nebezpečí dvojího uložení 

příspěvků, které se vztahují jak na 

výstupy, tak na vstupy podniků. 

 Nezávislý subjekt, který spravuje fond, je 

odpovědný za vybírání příspěvků od 

podniků, kterým je vyměřena povinnost 

platit příspěvky na krytí čistých nákladů 

na povinnosti univerzální služby v 

dotyčném členském státě, a dohlíží na 

převod dlužných částek a/nebo správních 

poplatků podnikům, které jsou oprávněny 

k příjmu plateb z fondu. 

 

Pozměňovací návrh  248 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Vnitrostátní regulační orgán musí zajistit, 

aby informace uvedené v této příloze byly 

zveřejněny v souladu s článkem 96. 

Vnitrostátní regulační orgán rozhodne o 

tom, které informace zveřejní podniky 

poskytující veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací kromě 
interpersonálních komunikačních služeb 

nezávislých na číslech a které informace 

zveřejní samotný vnitrostátní regulační 

orgán, aby spotřebitelé měli při výběru k 

dispozici všechny informace.  Před 

uložením jakékoli povinnosti mohou 

vnitrostátní regulační orgány, pokud je to 

vhodné, podporovat samoregulační nebo 

spoluregulační opatření. 

Vnitrostátní regulační orgán musí zajistit, 

aby informace uvedené v této příloze byly 

zveřejněny v souladu s článkem 96. 

Vnitrostátní regulační orgán rozhodne 

o tom, které informace jsou vhodné ke 

zveřejnění poskytovateli služeb přístupu 

k internetu a poskytovateli veřejně 

dostupných interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech a které informace zveřejní samotný 

vnitrostátní regulační orgán, aby všichni 

koncoví uživatelé měli při výběru 

k dispozici všechny informace. Před 

uložením jakékoli povinnosti mohou 

vnitrostátní regulační orgány, pokud je to 

vhodné, podporovat samoregulační nebo 

spoluregulační opatření. 
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Pozměňovací návrh  249 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.1. Rozsah nabízených služeb a hlavní 

charakteristiky každé poskytované služby, 

včetně případných minimálních nabízených 

úrovní kvality služby a případných 

omezení využívání poskytnutého 

koncového zařízení stanovených 

poskytovatelem. 

2.1. Rozsah nabízených služeb a hlavní 

charakteristiky každé poskytované služby, 

včetně případných minimálních nabízených 

úrovní kvality služby a případných 

omezení využívání poskytnutého 

koncového zařízení stanovených 

poskytovatelem a dostupné informace 

o fungování služby a o charakteristikách 

její dostupnosti a doplňkových službách.  

Odůvodnění 

Vztahuje se též na osoby se zdravotním postižením. 

 

Pozměňovací návrh  250 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.2. Sazby za nabízené služby, včetně 

informací o objemech komunikace v rámci 

zvláštních plánů sazeb a použitelných 

sazbách za dodatečné jednotky 

komunikace, číslech a službách, na něž se 

vztahují zvláštní cenové podmínky, 

poplatcích za přístup a údržbu, všech 

druzích poplatků za provoz, zvláštních a 

cílených systémech sazeb a o jakýchkoli 

dalších poplatcích a nákladech 

souvisejících s koncovým zařízením. 

2.2. Sazby za nabízené služby, včetně 

informací o objemech komunikace (např. 

datová omezení, počet minut hlasových 

volání, počet SMS) v rámci zvláštních 

plánů sazeb a použitelných sazbách za 

dodatečné jednotky komunikace, číslech 

a službách, na něž se vztahují zvláštní 

cenové podmínky, poplatcích za přístup 

a údržbu, všech druzích poplatků za 

provoz, zvláštních a cílených systémech 

sazeb a o jakýchkoli dalších poplatcích 

a nákladech souvisejících s koncovým 

zařízením. 

Odůvodnění 

Protože „objem“ není definován, jsou zapotřebí obecné příklady, aby text odrážel znění 

článku 95. 
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Pozměňovací návrh  251 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.5. Je-li podnik poskytovatelem 

interpersonálních komunikačních služeb 

založených na číslech, informace o 

přístupu k tísňovým službám a informace 

o místě volajícího. 

2.5. Poskytuje koncovým uživatelům 

informace o přístupu k tísňovým službám 

a o tom, kde se volající nachází. Je-li 
podnik poskytovatelem interpersonálních 

komunikačních služeb založených na 

číslech, informace o přístupu k tísňovým 

službám a informace o místě volajícího, 

jakož i informace o veškerých jejich 

omezeních. 

 

Pozměňovací návrh  252 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.6. Podrobnosti o produktech 

a službách určených pro zdravotně 

postižené uživatele. 

2.6. Podrobnosti o produktech 

a službách určených pro uživatele se 

zdravotním postižením, včetně funkcí, 

praktik, politik a postupů a změny ve 

fungování služeb, jejichž cílem je reagovat 

na potřeby osob s funkčním omezením. 

Odůvodnění 

Vychází ze znění EAP a směrnice o telekomunikacích, příloha I. 

 

Pozměňovací návrh  253 

Návrh směrnice 

Příloha VIII – bod 2 – bod 2.6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2.6a. Dostupné informace k usnadnění 

doplňkovosti s asistivními službami. 
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Odůvodnění 

Vychází ze znění EAP a směrnice o telekomunikacích. 

 

Pozměňovací návrh  254 

Návrh směrnice 

Příloha IX – tabulka 3 

 

Znění navržené Komisí 

PARAMETR DEFINICE METODA MĚŘENÍ 

Latence   

Kolísání kvality přenosu   

Ztrátovost paketů   

Pozměňovací návrh 

PARAMETR DEFINICE METODA MĚŘENÍ 

Latence (zpoždění) ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Kolísání kvality přenosu ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

Ztrátovost paketů ITU-T Y.2617 ITU-T Y.2617 

 

Pozměňovací návrh  255 

Návrh směrnice 

Příloha X – název 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

INTEROPERABILITA ZAŘÍZENÍ 

DIGITÁLNÍ TELEVIZE URČENÝCH 

PRO SPOTŘEBITELE PODLE ČLÁNKU 

105 

INTEROPERABILITA ZAŘÍZENÍ 

URČENÝCH PRO SPOTŘEBITELE 

PODLE ČLÁNKU 105 

 

Pozměňovací návrh  256 

Návrh směrnice 

Příloha X – bod 2 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Každý digitální televizní přijímač se 

zabudovanou obrazovkou s viditelnou 

Každý digitální televizní přijímač se 

zabudovanou obrazovkou s viditelnou 
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úhlopříčkou delší než 30 cm, který je 

uveden v Unii na trh za účelem prodeje 

nebo pronájmu, musí být vybaven nejméně 

jednou zásuvkou s otevřeným rozhraním 

(buď normalizovanou nebo vyhovující 

normě přijaté uznanou evropskou 

normalizační organizací nebo vyhovující 

specifikacím používaným v celém 

průmyslovém oboru), která umožňuje 

jednoduché připojení periferních zařízení a 

může přenášet všechny relevantní prvky 

digitálního televizního signálu, včetně 

informací týkajících se interaktivních 

služeb a služeb s podmíněným přístupem. 

úhlopříčkou delší než 30 cm, který je 

uveden v Unii na trh za účelem prodeje 

nebo pronájmu, musí být vybaven nejméně 

jednou zásuvkou s otevřeným rozhraním 

(buď normalizovanou nebo vyhovující 

normě přijaté uznanou evropskou 

normalizační organizací nebo vyhovující 

specifikacím používaným v celém 

průmyslovém oboru), která umožňuje 

jednoduché připojení periferních zařízení a 

může přenášet všechny relevantní prvky 

digitálního televizního signálu, včetně 

informací týkajících se interaktivních 

služeb a služeb s podmíněným přístupem. 

Je-li to technicky proveditelné, musí být 

koncové zařízení digitálního televizního 

přijímače interoperabilní, aby bylo snadno 

opětovně použitelné i s jinými 

poskytovateli. 

 

Pozměňovací návrh  257 

Návrh směrnice 

Příloha X – bod 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. FUNKČNOST ROZHLASOVÝCH 

PŘIJÍMAČŮ 

 Rozhlasový přijímač, který je umístěn na 

trh v Unii od [date of transposition] musí 

být schopen přijímat digitální a analogové 

zemské rozhlasové vysílání. Tento 

odstavec se neuplatní na zařízení pro 

příjem rozhlasového vysílání, která jsou 

nízké hodnoty a určená drobnému 

spotřebiteli, ani na výrobky, u nichž má 

přijímač pouze vedlejší funkci. Neuplatní 

se ani na rádiová zařízení používaná 

radioamatéry ve smyslu článku 1 definice 

56 Radiokomunikačního řádu přijatého 

Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). 
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