
(platí od 2510. 7. 2017 do 31. 12. 201924. 7. 2017)
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA III
REGULACE KOMUNIKAČNÍCH ČINNOSTÍ

 
Díl 1

Komunikační činnosti a podnikání
 

§ 7
 

(1) Komunikačními činnostmi jsou
a)  zajišťování sítí elektronických komunikací,
b)  poskytování služeb elektronických komunikací,
c)  provozování přístrojů (§ 73).

(2)  Zajišťování  veřejné  komunikační  sítě,  poskytování  veřejně  dostupné  služby  elektronických  komunikací,
zavádění  vysokorychlostních  sítí  elektronických  komunikací  podle  zákona  o  opatřeních  ke  snížení  nákladů  na
budování  vysokorychlostních sítí  elektronických komunikací  a  zajišťování  sítí  elektronických  komunikací  pro  účely
bezpečnosti státu se uskutečňují ve veřejném zájmu.
 

§ 8
 

(1) Předmětem podnikání v elektronických komunikacích je
a)  zajišťování veřejných komunikačních sítí,
b)  poskytování služeb elektronických komunikací.

(2) Podnikat  v  elektronických  komunikacích  na  území České  republiky mohou  za  podmínek  stanovených  tímto
zákonem  fyzické  a  právnické  osoby,  které  splňují  obecné  podmínky.  Oprávnění  k  podnikání  vzniká  těmto  osobám
dnem doručení oznámení podnikání, které splňuje náležitosti podle § 13, nestanovíli tento zákon jinak.

(3) Obecnými podmínkami pro podnikání v elektronických komunikacích se rozumí
a)  u fyzických osob dosažení věku nejméně 18 let,
b)  u fyzických osob plná způsobilost k právním úkonům,
c)  bezúhonnost fyzické nebo právnické osoby.,
d)    předložení  dokladu  o  tom,  že  fyzická  nebo  právnická  osoba  nemá  nedoplatky  na  daních  nebo  odvodech,

poplatcích,  úhradách,  úplatách,  pokutách  a  penále,  včetně  nákladů  řízení,  které  vybírají  a  vymáhají  finanční
úřady. Doklad vyhotoví místně příslušný finanční úřad,

e)   skutečnost, že  fyzická nebo právnická osoba nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s
výjimkou  případů,  kdy  bylo  povoleno  splácení  ve  splátkách  a  není  v  prodlení  se  splácením  splátek.  Tuto
skutečnost fyzická nebo právnická osoba doloží čestným prohlášením.
(4)  Za  bezúhonného  se  pro  účely  tohoto  zákona  považuje  osoba,  která  nebylaten,  kdo

nebyl pravomocně odsouzenaodsouzen pro úmyslný  trestný čin související s vykonáváním komunikačních činností
podle § 7 nebo se na ni hledí, jako by nebyla odsouzena 67)..

(5) U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti podle odstavce 4 splňovat rovněž osoba oprávněná  jednat
jejím jménem.

(6)  Bezúhonnost  se  dokládá  výpisem  z  evidence  Rejstříku  trestů.  Úřad  si  za  účelem  doložení  bezúhonnosti
vyžádá podle zvláštního právního předpisu 53) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předává v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový  přístup.  Fyzická  osoba,  která  není  státním  občanem České  republiky  a  nemá  na  území České  republiky
povolen trvalý pobyt, dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, jehož je
fyzická osoba občanem, nebo státem posledního pobytu.jakož  i  doklady vydanými státy,  ve kterých se déle než 3
měsíce nepřetržitě zdržovala v posledních 3 letech. Právnická osoba, která má sídlo mimo území České republiky,
dokládá bezúhonnost výpisem z evidence obdobné Rejstříku trestů vydaným státem, v němž má sídlo, pokud tento
stát takovéto doklady vydává. Fyzická osoba, která je nebo byla státním občanem jiného členského státu Evropské



unie  nebo má  nebo měla  adresu  bydliště  v  jiném  členském  státě  Evropské  unie, může místo  výpisu  z  evidence

obdobné Rejstříku trestů doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou

zapsané  v  evidenci  trestů  jiného  členského  státu  Evropské  unie
  53)

.,  jakož  i  doklady  vydanými  státy,  ve  kterých

podnikala déle než 3 měsíce v posledních 3  letech, pokud tyto státy  takovéto doklady vydávají. Výpisy dokladující

bezúhonnost  nesmí  být  starší  3 měsíců.  Nevydáváli  stát  výpisy  nebo  doklady  podle  věty  čtvrté  a  páté,  předloží

Úřadu fyzická nebo právnická osoba čestné prohlášení o své bezúhonnosti.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§16b

 

(1) Úřad  je oprávněn změnit všechna  individuální oprávnění k využívání  rádiových kmitočtů, příděly  rádiových

kmitočtů  a  všeobecná  oprávnění,  která  budou  v  rozporu  s  Plánem  využití  rádiového  spektra  v  části  upravující

omezení technologické neutrality a neutrality vůči službám podle § 16a.

(2) Úřad  je povinen na žádost dotčeného držitele přídělu  rádiových kmitočtů nebo  individuálního oprávnění  k

využívání  rádiových  kmitočtů  odstranit  omezení  technologické  neutrality  a  neutrality  vůči  službám  v  tomto  přídělu

rádiových  kmitočtů  nebo  individuálním  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  tak,  aby  jejich  podmínky  byly  v

souladu s Plánem využití rádiového spektra.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 4

Ochranná pásma

 

§ 102

Ochranné pásmo komunikačního vedení

 

(1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění

stavby,  nebo  právními  účinky  územního  souhlasu  s  umístěním  stavby.  Pokud  není  podle  stavebního  zákona

vyžadováno ani jedno z uvedených povolení, potom dnem uvedení sítě nebo zařízení elektronických komunikací do

užívání.vydaného podle zvláštního právního předpisu
 43)

.

(2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,05 m po stranách krajního vedení.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Díl 5

Oprávnění k využívání cizích nemovitostí

 

§ 104

 

(1)  Podnikatel  zajišťující  veřejnou  komunikační  síť,  který  podle  §  8  odst.  2  oznámil  podnikání,  je  oprávněn  v

souladu s podmínkami stanovenými v  rozhodnutí vydaném podle zvláštního právního předpisu
 43)

 a  za  splnění  dále

stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm

a)  nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního

nebo  vytyčovacích  bodů  podzemního  komunikačního  vedení,  telefonní  budky  a  přípojná  komunikační  vedení

veřejné komunikační sítě, přetínat  tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě,  jakož  i

související elektrické přípojky,

b)    anténní  stožáry  včetně  antén  rádiových  zařízení  veřejné  komunikační  sítě,  související  elektronická  komunikační

zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,

c)    anténní  stožáry  včetně  antén  rádiových  směrových  spojů  veřejné  komunikační  sítě,  související  elektronická

komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky.

(2)  Podnikatel  zajišťující  veřejnou  komunikační  síť,  který  podle  §  8  odst.  2  oznámil  podnikání,  je  oprávněn  za

splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní

a)    vnitřní  komunikační  vedení  veřejné  komunikační  sítě  včetně  koncových  bodů  veřejné  komunikační  sítě  a

souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož



i související elektrické přípojky,

b)  anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě a jejich přípojných

komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní

elektrické rozvody a související elektrické přípojky,

c)    anténní  stožáry nebo anténní nosiče včetně antén  rádiových směrových spojů  veřejné komunikační  sítě a  jejich

přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení

na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky.

(3) Pro  zajištění  výkonu  oprávnění  uvedených  v  odstavcích  1  a  2  písm.  b)  a  c)  uzavře  podnikatel  zajišťující

veřejnou  komunikační  síť  s  vlastníkem  dotčené  nemovitosti  písemnou  smlouvu  o  smlouvě  budoucí  o

zřízení služebnostivěcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a

zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnostivěcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti. Na

návrh  podnikatele  zajišťujícího  veřejnou  komunikační  síť  je  možno  k  zajištění  výkonu  oprávnění  uvedených  v

odstavcích 1 a 2písm. b) a c) a 2 písm. b) a c) s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K

výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních

zařízení  písemný  souhlas  vlastníka  nemovitosti.  Maximální  výše  jednorázové  náhrady  za  zřízení  služebnosti  se

stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku.

(4)  Nedojdeli  s  vlastníkem  dotčené  nemovitosti  k  uzavření  písemné  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o

zřízení služebnostivěcného břemene podle odstavce 3 nebo prokáželi podnikatel zajišťující  veřejnou komunikační

síť, že vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo není určen anebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo

nečinný nebo jeli vlastnictví nemovitosti sporné, či vlastník v dispozici s ní omezen, rozhodne o návrhu podnikatele

zajišťujícího veřejnou komunikační síť na zřízení služebnostivěcného břemene vyvlastňovací úřad podle zvláštního

právního  předpisu
  44a)

.  Podnikatel  zajišťující  veřejnou  komunikační  síť  může  vykonávat  oprávnění  uvedená  v

rozhodnutí  vyvlastňovacího  úřadu  o  omezení  vlastnického  práva  k  dotčené  nemovitosti  ode  dne  vykonatelnosti

tohoto rozhodnutí.

(5) Omezení vlastnického práva nesmí být provedeno ve větším rozsahu, než je k dosažení účelu uvedeného v

odstavcích 1 a 2 nezbytné.

(6)  Podnikatel  zajišťující  veřejnou  komunikační  síť  je  dále  na  základě  prokazatelného  oznámení  vlastníkovi,

popřípadě správci nebo uživateli dotčené nemovitosti oprávněn

a)  v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s činnostmi uvedenými v odstavcích 1

a  2  a  při  přípravě  projektové  dokumentace,  opravách  a  údržbě  komunikačních  vedení  a  elektronických

komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech,

b)  v nezbytném rozsahu kácet a oklesťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení a

elektronických komunikačních zařízení, a to v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem
42)

.

Prokazatelným oznámením se rozumí oznámení data a účelu vstupu či vjezdu na dotčenou nemovitost nebo kácení či

oklešťování  dřevin  rostoucích  na  této  nemovitosti,  včetně  oznámení  činností,  které  v  této  souvislosti  budou  na

nemovitosti vykonávány. Oznámení musí být učiněno s dostatečným předstihem.

(7) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen při výkonu oprávnění podle odstavců 1, 2, 6 a 13 co

nejvíce  šetřit  práv  vlastníků dotčených nemovitostí. Po skončení prací  je povinen uvést nemovitosti  do předchozího

stavu, a neníli to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo

užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně prokazatelně oznámit tuto skutečnost vlastníku, popřípadě správci nebo

uživateli dotčené nemovitosti. Po vykácení nebo okleštění dřevin je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého

klestu a zbytků po těžbě, nedohodneli se s vlastníkem dotčené nemovitosti jinak.

(8) Oprávnění uvedená v odstavcích 1 a 2 nenahrazují povinnosti podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační

síť podle zvláštního právního předpisu
 41)

.

(9)  Nadzemním  komunikačním  vedením  se  rozumí  drátové,  kabelové  nebo  bezdrátové  vedení,  včetně

souvisejícího  elektronického  komunikačního  zařízení,  postavené  nad  zemí,  vně  nebo  uvnitř  budov.  Opěrnými  body

nadzemního  komunikačního  vedení  jsou  konstrukce  nesoucí  nebo  podpírající  vodiče  nebo  kabely  či  související

elektronická komunikační zařízení tohoto vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič).

(10)  Síť  elektronických  komunikací  (včetně  stožárů,  nadzemního  i  podzemního  komunikačního  vedení  a  jejich

opěrných a vytyčovacích bodů) není součástí pozemku ve smyslu jiného právního předpisu
 64)

 a  je ve smyslu  jiného

právního předpisu
 64)

 považována za inženýrskou síť.

(11) Oprávnění ze služebnostíz věcných břemen vzniklých podle tohoto zákona, či podle předchozích právních

úprav  přecházejí  na  právní  nástupce  podnikatelů,  zajišťujících  veřejnou  komunikační  síť,  vlastníky  či  nabyvatele

těchto vedení, či jejich části, jsouli tito zároveň podnikateli zajišťujícími veřejnou komunikační síť.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 108

Působnost Úřadu
 



(1) Úřad podle tohoto zákona
a)  vydává všeobecná oprávnění, rozhoduje o jejich změně nebo zrušení a vede evidenci podnikatelů v elektronických

komunikacích,
b)  vydává opatření obecné povahy,
c)  provádí analýzy relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací, určuje podniky s významnou tržní silou (§ 53)

a ukládá jim zvláštní povinnosti,
d)  stanovuje poskytovatele univerzální služby v elektronických komunikacích a přezkoumává poskytování univerzální

služby,
e)    stanovuje  čisté  náklady  na  poskytování  univerzální  služby,  rozhoduje  o  povinnosti  vrátit  finanční  prostředky

neoprávněně  čerpané  na  úhradu  čistých  nákladů  poskytování  univerzální  služby  a  rozhoduje,  zda  výše  čistých
nákladů představuje pro jejího poskytovatele neúnosnou zátěž,

f)   vydává rozhodnutí o ceně a vykonává kontrolu cen v oblasti elektronických komunikací,
g)  rozhoduje ve sporech, stanovíli tak tento zákon,
h)  spolupracuje s příslušnými národními regulačními orgány členských států, Evropskou agenturou pro bezpečnost sítí

a informací (ENISA), Sdružením BEREC a s Komisí,
i)   ukládá povinnosti nepeněžitého plnění,
j)   ověřuje odbornou způsobilost k obsluze vysílacích rádiových zařízení,

k)  vykonává působnost uznávacího orgánu podle zvláštního právního předpisu 18) při uznávání odborné kvalifikace a
jiné způsobilosti pro přístup k regulované činnosti v oblasti elektronických komunikací nebo pro její výkon na území
České  republiky,  pokud  byla  odborná  kvalifikace  pro  výkon  této  činnosti  získána  nebo  tato  činnost  vykonávána
mimo Českou republiku státními příslušníky členských států Evropské unie nebo jejich rodinnými příslušníky,

l)   stanovuje, vybírá a vymáhá poplatky,
m) vykonává kontrolu elektronických komunikací, vyhledává a odstraňuje zdroje rušení,
n)  ukládá, vybírá a vymáhá pokuty za porušení povinností,
o)  vykonává správu rádiových kmitočtů a čísel, včetně vedení jejich databáze,
p)   provádí  výběrová  řízení a monitorování dodržování  závazků vyplývajících držitelům přídělů  rádiových kmitočtů z

výběrových řízení,
q)  zabezpečuje harmonizaci využívání rádiového spektra a harmonizaci číslovacích plánů,
r)   zřizuje a spravuje radiokomunikační účet,
s)    předkládá  Ministerstvu  věcné  návrhy  právních  předpisů  v  oblasti  elektronických  komunikací  a  spolupracuje  s

Ministerstvem na jejich přípravě,
t)   vydává prováděcí právní předpisy v oblasti elektronických komunikací v rozsahu zmocnění podle tohoto zákona,
u)  zabezpečuje oznamovací a informační povinnost ve vztahu ke Komisi v otázkách patřících do jeho působnosti,
v)  vykonává státní statistickou službu,
w)  zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací v případech stanovených vládou,
x)    získává  a  zpracovává  v  rámci  statistického  zjišťování  údaje  z  oblasti  elektronických  komunikací  od  subjektů

vykonávajících komunikační činnosti a fyzických osob za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 45)a
poskytuje jednotlivé údaje získané při statistickém zjišťování Ministerstvu,

y)  zabezpečuje vydávání Telekomunikačního věstníku prostřednictvím portálu veřejné správy,
z)    rozhoduje  o  uložení  povinnosti  změnit  smlouvu  nebo  její  zveřejněný  návrh  pro  veřejně  dostupnou  službu

elektronických komunikací nebo pro zajištění připojení k veřejné komunikační síti podle § 63 odst. 5,
aa)      je exekučním správním orgánem pro vymáhání povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených z moci

úřední na jeho základě,
bb)    provozuje  informační  systémy  podle  tohoto  zákona  a  automatizovaný  systém  monitorování  kmitočtového

spektra,.
cc)   zpřístupňuje informace o udělených právech k využívání rádiových kmitočtů a o využívání rádiového spektra.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.

 



 

____________________________________________________________

 

1)             Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES o přístupu k  sítím elektronických komunikací  a

přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice).

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2002/20/ES  o  oprávnění  pro  sítě  a  služby  elektronických

komunikací (autorizační směrnice).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby

elektronických komunikací (rámcová směrnice).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících

se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v

odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

Směrnice Komise 2002/77/ES o hospodářské soutěži na trzích sítí a služeb elektronických komunikací.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  1999/5/ES  o  rádiových  a  koncových  telekomunikačních

zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2009/136/ES,  kterou  se  mění  směrnice  2002/22/ES  o

univerzální  službě  a  právech  uživatelů  týkajících  se  sítí  a  služeb  elektronických  komunikací,  směrnice

2002/58/ES  o  zpracování  osobních  údajů  a  ochraně  soukromí  v  odvětví  elektronických  komunikací  a

nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování

zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.

2)       Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),

ve znění pozdějších předpisů.

3)             Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve

znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně  některých

zákonů,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  513/1991  Sb.,  obchodní  zákoník,  ve  znění  pozdějších

předpisů.

5)       Například § 60, 60a, 70 trestního zákona.

5a)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  717/2007  ze  dne  27.  června  2007  o  roamingu  ve

veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.

5b)            Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  717/2007  ze  dne  27.  června  2007  o  roamingu  ve

veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21 ES.

6)       § 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve

znění pozdějších předpisů.

7)       Čl. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

8)       Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

9)       Zákon č. 110/1998 Sb.

10)     § 40 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10a)        Rozhodnutí  Komise  2007/344/ES  ze  dne  16.  května  2007  o  harmonizované  dostupnosti  informací  o

využívání spektra ve Společenství.

10b)        Rozhodnutí  Komise  2007/344  ES  ze  dne  16.  května  2007  o  harmonizované  dostupnosti  informací  o

využívání spektra ve Společenství.

11)     Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

12)     Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

13)     Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

15)     § 1 odst. 7 zákona č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky.

16)     Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém

rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.

16a)    Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/214/ES, kterou se mění směrnice Rady č. 87/372/EHS o

frekvenčních  pásmech  vyhrazených  pro  koordinované  zavedení  veřejných  celoevropských  buňkových

digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství.

16b)    § 473 až 475a a § 477 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

16c)    § 175f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

17)     Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách.



18)      Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských
států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

18a)    Rozhodnutí Komise 2007/116/ES ze dne 15. února 2007 o vyhrazení vnitrostátního číselného rozsahu pro
harmonizovaná čísla harmonizovaných služeb se sociální hodnotou.

19)     Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace.

20)      § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
23)     Čl. 15 odst. 1 a 3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o společném předpisovém rámci

pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).
24)     Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
24a)    Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
25)     Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
26)     Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační

koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů.
27)     Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.
28)      § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
29)          Rozhodnutí  Komise  č.  2003/548/ES  o  minimálním  souboru  pronajatých  okruhů  s  harmonizovanými

vlastnostmi a o souvisejících normách podle článku 18 směrnice o univerzální službě.
30)     § 66a zákona č. 513/1991 Sb.
31)          Směrnice Evropského  parlamentu  a Rady  2002/19/ES  o  přístupu  k  sítím  elektronických  komunikací  a

přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení (přístupová směrnice), příloha II.
32)     Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
33)     Zákon č. 513/1991 Sb.
34)     Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
35)     § 5 zákona č. 101/2000 Sb.
36)     § 88 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
37)     § 6 až 8 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
37a)   § 9 a 10 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství.
37b)        Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2006/24/ES  ze  dne  15.  března  2006  o  uchovávání  údajů

vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES.

38)      § 18 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
39)      Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
40)          Nařízení  vlády  č.  18/2003  Sb.,  kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  výrobky  z  hlediska  jejich

elektromagnetické kompatibility.
41)          Zákon  č.  50/1976 Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  ve  znění  pozdějších

předpisů.
42)     Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
43)     § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.
44)     § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.
44a)   Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o

vyvlastnění).
45)     Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
46)          Zákon  č.  451/1991  Sb.,  kterým  se  stanoví  některé  další  předpoklady  pro  výkon  některých  funkcí  ve

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské
republiky, ve znění pozdějších předpisů.

46a)    Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní
moci  a  některých  státních  orgánů  a  soudců  a  poslanců  Evropského  parlamentu,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

47)     Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.



48)          Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  skutečností  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb.

48a)   § 152 odst. 5 správního řádu.
48b)    § 101 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
49)     § 2 písm. r) a § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
49a)    Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
50)            Například  zákon  č.  328/1999  Sb.,  o  občanských  průkazech,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.

329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve
znění  pozdějších  předpisů,  (zákon  o  cestovních  dokladech),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.
325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,  (zákon  o  azylu),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  326/1999  Sb.,  o  pobytu  cizinců  na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

51)      Například § 46b písm. a) občanského soudního řádu.
52)      Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
53)      Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků.
54)      Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění
nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

55)      § 147 správního řádu.
56)      § 37 odst. 4 správního řádu.
57)      Doporučení Mezinárodní telekomunikační unie E.169 a E.152.
57a)    § 146 správního řádu.
58)      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
59)      Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
60)      Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 137/2001 Sb., o

zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

61)           Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.

62)      § 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti).

63)      § 53 odst. 7 občanského zákoníku.
64)      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
65)      § 20h odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
66)      § 20f písm. l) zákona č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67)      § 105 a 106 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


