
Recenzovanou publikací je zatím nejnovûj‰í
pfiíspûvek do dosud spí‰e men‰í rodiny komen-
táfiÛ zásadního právního pfiedpisu v oboru tzv.
práva elektronick˘ch komunikací, a sice zákona
ã. 127/2005 Sb., o elektronick˘ch komunikacích
a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ (zá-
kon o elektronick˘ch komunikacích), ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ.

Lze pfiedeslat, Ïe velk˘m kladem komentáfie
je skuteãnost, Ïe právní stav publikace je aktu-
ální ke dni 1. února 2016, a autorsk˘ kolektiv tak
zvládnul zapracovat do jeho obsahu i noveliza-
ci zákona o elektronick˘ch komunikacích t˘ka-
jící se tzv. alternativního fie‰ení sporÛ (ADR,
tedy alternative dispute resolution) provedenou
zákonem ã. 378/2015 Sb., kter˘m se mûní zákon
ã. 634/1992 Sb., o ochranû spotfiebitele, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a nûkteré dal‰í zákony, coÏ
je vzhledem ke kalendáfinímu mûsíci vydání ko-
mentáfie (bfiezen 2016) jistû ne zrovna snadn˘
poãin s pfiihlédnutím k tomu, Ïe uvedená nove-
lizace byla publikována ve Sbírce zákonÛ dne
28. prosince 2015.

Cennou devizou tohoto komentáfie je dále
skuteãnost, Ïe vût‰ina z autorského kolektivu je
tvofiena autory pÛsobícími i v manaÏersk˘ch
pozicích ve správním orgánu majícím k zákonu
o elektronick˘ch komunikacích v jeho aplikaãní
praxi patrnû nejblíÏe – âeském telekomunikaã-
ním úfiadu. Z obsahu jednotliv˘ch komentáfiÛ
lze rovnûÏ seznat spjatost autorského kolektivu
s kaÏdodenní praxí aplikace tûch kter˘ch norem
zákona o elektronick˘ch komunikacích, resp.
souvisejících norem.

Hlavní ãást komentáfie je pfiehlednû a syste-
maticky fiazena od úvodního § zákona, pfiiãemÏ
je dále dodrÏována víceménû standardní forma
u takového typu publikace (v podstatné ãásti
publikace tak b˘vá rozvedeno jednak znûní

konkrétního § a k tomuto je pak dle relevance
pfiifiazen krom vlastního komentáfie z pera au-
torÛ publikace také citát z dÛvodové zprávy,
související ustanovení zákona formou odkazÛ
a související pfiedpisy). Publikace obsahuje také
pfiehledn˘ vûcn˘ rejstfiík a krátké pojednání
o profesním pÛsobení jednotliv˘ch ãlenÛ autor-
ského kolektivu.

Pfiedností díla je téÏ podrobnûj‰í zpracování
komentáfiÛ ãi relevantních judikatorních závûrÛ
u tûch zákonn˘ch ustanovení, která ãinívají
v praxi ãastûj‰í aplikaãní obtíÏe.

Jako pfiíklad nosnûj‰ích otázek v komentáfii
(vy)fie‰en˘ch pfiípadÛ lze v pfiípadû Vratislava
Jadrného uvést problematiku související se
smlouvami o poskytování vefiejnû dostupné
sluÏby elektronick˘ch komunikací a pfiipojení
k vefiejné komunikaãní síti a uvefiejÀováním in-
formací v rámci § 63 zákona, kde vyzdvihuji ze-
jména nástin fie‰ení v praxi velmi ãastého
pfiedmûtu sporÛ mezi poskytovateli vefiejnû do-
stupn˘ch sluÏeb elektronick˘ch komunikací
a jejich zákazníky – jednostrannou zmûnu
smlouvy o poskytování vefiejnû dostupné sluÏ-
by elektronick˘ch komunikací, resp. pfiipojení
k vefiejné komunikaãní síti (tedy jmenovitû
vztah mezi § 63 odst. 6 zákona o elektronick˘ch
komunikacích a § 1752 zákona ã. 89/2012 Sb.,
obãansk˘ zákoník), pfiiãemÏ uvedené b˘vá reál-
nû vyuÏíváno poskytovateli relativnû velmi ãas-
to, ne vÏdy v‰ak jen ve prospûch zákazníkÛ.

Z pera ·árky Nûmeãkové lze takto uvést 
problematiku rozhodování sporÛ dle § 127 ko-
mentovaného zákona, tedy spory mezi osobami
vykonávajícími komunikaãní ãinnosti, kde vy-
zdvihuji napfiíklad ãást vûnující se problematice
nákladÛ takového sporného fiízení a vztahu právní
úpravy sporného fiízení v zákonû ã. 500/2004 Sb.,
správní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, zmí-
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nûného ustanovení zákona o elektronick˘ch ko-
munikacích a zákona ã. 99/1963 Sb., obãansk˘
soudní fiád, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, to v‰e
i s úvahou de lege ferenda.

V pfiípadû Marka Berana pak obdobnû lze
uvést § 129 komentovaného zákona, tedy tzv.
úãastnické spory – zde lze vyzdvihnout zejména
krátk˘ rozbor v souãasnosti opût velmi aktuální
otázky pfiesunu agendy sporÛ zahajovan˘ch
z pozice osob vykonávajících komunikaãní ãin-
nost vÛãi jejich „zákazníkÛm-dluÏníkÛm“
z âeského telekomunikaãního úfiadu na soudy,
kdy byl jiÏ ponûkolikáté (v rÛzn˘ch fázích) ten-
to pfiesun pfiedmûtem legislativních prací.

Nelze opomenout téÏ úroveÀ rozpracování
problematiky úvodních ustanovení zákona
o elektronick˘ch komunikacích kupfi. v § 1 Jaro-
mírem Novákem, kter˘ rozvádí kruciální vztah
mezi regulací sluÏeb pfienosu a regulací sluÏeb
obsahu s tím, Ïe rozepisuje negativní vymezení
pfiedmûtu právní úpravy zákona o elektronic-
k˘ch komunikacích (dochází i k závûru, Ïe i po
více jak 10 letech úãinnosti zákona pÛsobí stále
vymezení tzv. sluÏeb obsahu – napfi. volání na
linku 1188 – aplikaãní problémy) s pfiihlédnutím
k tomu, Ïe uvedená ustanovení jsou zpravidla
kritická pro moÏnost (dal‰ího) v˘kladu, respek-
tive posouzení zda se vÛbec „zbytek norem“
z relevantní ãásti zákona pouÏije ãi nikoli (nejen
z poãtu usnesení zvlá‰tního senátu zfiízeného
podle zákona ã. 131/2002 Sb., o rozhodování
nûkter˘ch kompetenãních sporÛ, ze kter˘ch je
v rámci judikatorních závûrÛ v ãástech komen-
táfie ãerpáno, lze usuzovat, Ïe v mnoha pfiípa-
dech to není jednoduché posouzení – viz napfi.
judikatura u jiÏ zmínûného § 129 zákona, kdy se
kupfi. dle tam citovaného usnesení Nejvy‰‰ího
soudu vymyká moÏnostem âeského telekomu-
nikaãního úfiadu rozhodnout ve sporu o vydání
bezdÛvodného obohacení získaného provozo-
vatelem vefiejné telekomunikaãní sítû na úkor
uÏivatele sítû tím, Ïe od nûho pfiijal platby, aniÏ
mezi nimi byla uzavfiena smlouva o poskytová-
ní telekomunikaãních sluÏeb).

Z díla Zuzany Chudomelové lze vyzdvihnout
kupfi. komentáfi k § 33 zákona, kde se autorka ob-
sáhleji vûnuje problematice zlomysln˘ch volání
na tísÀová ãísla, pfiiãemÏ uzavírá, Ïe jde v pfiípa-
dû znemoÏnûní pfiístupu telekomunikaãního
koncového zafiízení v souvislosti s uveden˘m

zlomysln˘m voláním do sítû o jedinou situaci,
kdy nemusí podnikatel poskytující vefiejnû do-
stupnou telefonní sluÏbu plnit povinnost nepfie-
trÏitého pfiístupu k ãíslÛm tísÀového volání.

Oblast elektronick˘ch komunikací i u nás
v poslední dekádû zaznamenala obrovsk˘ tech-
nologick˘ i jin˘ posun vpfied, coÏ se odráÏí spolu
s normotvorbou Evropské unie, která je mimo-
chodem rovnûÏ v komentáfii patfiiãnû zrcadlena,
pozitivnû na stavu de lege lata, nicménû uvedené
Ïel neznamená, Ïe by snad byl v˘klad v‰ech
ustanovení zákona o elektronick˘ch komunika-
cích jednoznaãn˘ ãi jednoduch˘, neboÈ kupfi.
provázanost jedné normy zákona s jinou jeho
normou není vÏdy zcela zfiejmá. Jako odborn˘
a zároveÀ praktick˘ pomocník pro lep‰í ucho-
pení v˘kladu právû takov˘ch ustanovení uve-
dená publikace skvûle poslouÏí a to zejména
také tûm, ktefií potfiebují rychlou orientaci pfii fie-
‰ení pracovních úkolÛ, aÈ jiÏ pÛsobí na stranû
vefiejné moci ãi v soukromém sektoru, nebo pfii
(samo)studiu, neboÈ v˘klad podstatn˘ch usta-
novení zákona doprovází vyãerpávající komen-
táfie psané ãtiv˘m a srozumiteln˘m zpÛsobem.

RECENZE JURISPRUDENCE 3/2016

39

JURIS_03_16_zlom  20.6.2016  13:30  Stránka 39




