
 
 

 
 
 

Novela zákona o elektronických komunikacích 
 

 
V souvislosti se změnou zákona č. 127/2005 Sb. (o elektronických komunikacích),  ve znění 
pozdějších předpisů, je od účinnosti novely tohoto zákona (novela č. 252/2017 Sb. zákon, 
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České 
televizi, ve znění pozdějších předpisů) aplikována místo původní 3 měsíční výpovědní doby 
lhůta kratší a to 30-ti denní výpovědní lhůta. U smluv a dodatků smluv uzavíraných po tomto 
datu účinnosti došlo k úpravě Smluvních podmínek provozování služby UNET (dále jen 
smluvní podmínky) ve znění uvedeném níže 1). U smluvních podmínek, které byly 
podepsány před datem účinnosti novely, bude postupováno v souhladu s platnou legislatvou. 
Dále novela zákona upravuje část obsahu smluv týkajících se důvodů, pro které může 
poskytovatel telekomunikačních služeb měnit, doplňovat nebo rušit již uzavřenou smlouvu 2). 
Již podepsané smluvní podmínky resp. jejich části, podepsané před datem účinnosti novely 
zákona, jsou nově posuzovány či nahrazovány v souladu, s platnou legislativou a to pouze v 
částech, které nová legislativa upravuje.  
 
1) 
127/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů; §63 odst. 1; písm. g) doba, na kterou je smlouva 
uzavřena, a výpovědní doba, která nesmí překročit 30 dnů. 
 
Pokud není ve smlouvě uvedeno, že se uzavírá na dobu určitou, pak je sjednána se na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 30 dnů. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, je možné 
ji vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dnů. Výpovědní doba začíná běžet od prvního dne 
následujícího po prokazatelném doručení písemné výpovědi druhé straně. 
 
2) 
127/2005 Sb., ve znění pozdějších předposů; §63 odst. 1; písm. r) ujednání o rozsahu možných 
jednostranných změn a způsobu jejich oznámení účastníkovi, včetně oznámení možnosti 
odstoupení od smlouvy. 
 
Poskytovatel je oprávněn měnit, doplňovat a rušit uzavřenou smlouvu z důvodu inflace, 
zavedení nových služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitnění 
sítě nebo vývoje nových technologií v částech smluvních ujednání týkajících se: ceny služeb; 
způsob a podmínky vyúčtování; rozsah práv a po vinností poskytovatele a uživatele; doba 
trvání smlouvy; způsob a podmínky ukončení smlouvy; způsob, rozsah, parametry a 
podmínky poskytovaných služeb; ukončení poskytování služby a zavádění nové služby; 
změny služby; způsob a podmínky uplatnění a vyřízení reklamace; odpovědnost za škodu; 
způsob doručování uživateli; výhrady ve vztahu k právním předpisům; platební transakce; 
ujednání týkající se smluvních pokut; ujednání týkající se technicko-provozních podmínek; 
ujednání upravená právními předpisy či rozhodnutími soudu či správního orgánu; zpracování 
a uchovávání osobních a identifikačních údajů; zpracování a uchovávání provozních a 
lokalizačních údajů. Změny smlouvy oznamuje poskytovatel způsobem, který ukládá zákon, 
minimálně 1 měsíc přede dnem nabytí jejich účinnosti.  
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