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Praha 15. prosince 2021 
Čj. ČTÚ-48 835/2021-610 

Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) jako příslušný správní orgán podle § 108 
odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon“), a na základě 
výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle 
§ 107 odst. 9 písm. b) a k provedení § 9 a § 83 odst. 8 a 9 zákona vydává opatřením obecné 
povahy 

všeobecné oprávnění č. VO-S/2/12.2021-15, 
 kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví 

podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků,  
ve znění pozdějších změn 

Článek 1 

Všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky 
k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších 
změn, se mění takto: 

1. V článku 2 odst. 1 úvodní části ustanovení se text „§ 10 odst. 1 písm. b) a l)“ 
nahrazuje textem „§ 10 odst. 2 písm. a) a § 10 odst. 3 písm. d)“. 

2. V článku 2 odst. 1 písm. b) se slova „normu ČSN EN 500831)“ nahrazují slovy 
„požadavky uvedené v české technické normě, která obsahuje bezpečnostní 
ustanovení týkající se kabelových distribučních systémů pro televizní a rozhlasové 
signály1)“. 

Poznámka pod čarou č. 1 zní:  

„1) ČSN EN 60728-11 – Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály 
a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost.“. 

3. V článku 2 se v odstavci 2 písmena a) a b) zrušují. 

4. V článku 2 se v odstavci 2 písmena c) a d) zrušují. 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2. 

Článek 2 

Účinnost 

Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení 
článku 1 bodu 4, které nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti vyhlášky k provedení § 115 
odst. 3 zákona. 
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Odůvodnění 

Úřad vydává všeobecné oprávnění č. VO-S/2/12.2021-15, kterým se mění všeobecné 
oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se stanoví podmínky k zajišťování veřejných 
komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve znění pozdějších změn, a to v reakci na 
zveřejnění zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v částce 166 Sbírky 
zákonů a v něm obsažené změny. 

K článku 1 bodu 1 výroku:  

Zmocnění pro úpravu podmínek ve všeobecném oprávnění týkajících se zachování 
integrity veřejných sítí elektronických komunikací včetně podmínek pro zabránění 
elektromagnetickému rušení mezi sítěmi nebo službami elektronických komunikací bylo nově 
stanoveno (přesunuto) v § 10 odst. 2 písm. d) zákona a zmocnění pro úpravu podmínek ve 
všeobecném oprávnění týkajících se interoperability služeb bylo nově stanoveno (přesunuto) 
v § 10 odst. 3 písm. a) zákona, proto byla nutná úprava odkazu s cílem zajistit soulad s novou 
právní úpravou. 

K článku 1 bodu 2 výroku:  

Norma ČSN EN 50083 – Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové 
signály již není platná a byla nahrazena normou ČSN EN 60728-11 – Kabelové sítě pro 
televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby – Část 11: Bezpečnost. Proto Úřad nahradil 
označení normy v textu pouze indikativním odkazem na splnění požadavků uvedených v dané 
normě s poznámkou pod čarou odkazující na označení a název normy. 

K článku 1 bodu 3 výroku:  

Úřad zrušil ustanovení upravující podmínky pro oznamování výkonu komunikační 
činnosti, když touto podmínkou byla nutnost provést příslušné oznámení na předepsaném 
formuláři. Podmínky byly stanoveny na základě zákonného zmocnění tímto všeobecným 
oprávněním. Nově je povinnost dotčených osob upravena přímo v § 13 odst. 1 zákona. 
Odpadá tím tedy potřeba tuto konkrétní oblast upravovat předmětným všeobecným 
oprávněním, když by taková úprava představovala nepřípustnou duplicitu. 

K článku 1 bodu 4 výroku: 

Úřad zrušil ustanovení upravující podmínky poskytování informací na žádost podle 
§ 115 zákona prostřednictvím systému elektronického výkaznictví. Podmínky byly stanoveny 
na základě zákonného zmocnění tímto všeobecným oprávněním. Nově je tato povinnost 
dotčených osob upravena v § 115 odst. 2 a 3 zákona, kdy podmínky stanoví vyhláška 
k provedení § 115 odst. 3 zákona, která stanoví technické a organizační podmínky používání 
programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických 
komunikací. 

K článku 2 výroku: 

Datum nabytí účinnost tohoto všeobecného oprávnění se navrhuje shodně s účinností 
zákona č. 374/2021 Sb., tedy dnem 1. ledna 2022 tak, aby byla zajištěna transparentnost 
a právní jistota pro oznamování výkonu komunikační činnosti na straně dotčených osob. 
S výjimkou ustanovení článku 1 bodu 4, které nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti vyhlášky 
k provedení § 115 odst. 3 zákona, tak aby stanovená podmínka nezůstala neupravena, jelikož 
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tato vyhláška je v současné době v legislativním procesu a není jisté zda nabude účinnosti 
dne 1. ledna 2022, je zvoleno toto řešení. 

*** 

Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro 
vedení konzultací na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění  
č. VO-S/2/XX.2021-Y, kterým se mění všeobecné oprávnění č. VO-S/2/07.2005-10, kterým se 
stanoví podmínky k zajišťování veřejných komunikačních sítí a přiřazených prostředků, ve 
znění pozdějších změn a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu všeobecného oprávnění na 
diskusním místě dne 4. listopadu 2021. Připomínky k návrhu všeobecného oprávnění bylo 
možné uplatnit do 6. prosince 2021. V této lhůtě nikdo neuplatnil připomínky. 

 

Otisk úředního razítka 
 

Za Radu Českého telekomunikačního úřadu: 

Mgr. Ing. Hana Továrková v.r. 
předsedkyně Rady 

Českého telekomunikačního úřadu 

Za správnost: Ing. Kamil Popelář 
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