
Společné
technické
řešení

Změna poskytovatele služby 
přístupu k internetu



Společné technické řešení

• Předpokládá ZoEK v § 34a odst. 12)
(12) Nezbytné úkony související se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu provádí přejímající nebo opouštěný poskytovatel služby přístupu k internetu na 
své náklady. Pokud existuje systém určený pro komunikaci mezi přejímajícím a opouštěným poskytovatelem služby přístupu k internetu a pro provádění nezbytných 
úkonů souvisejících se změnou poskytovatele služby přístupu k internetu, musí být přístup k takovému systému nediskriminační a případná úhrada za přístup musí 

pokrývat pouze účelně a efektivně vynaložené náklady na pořízení a provoz systému.

• Vyhláška 58/2022 Sb. - § 11, odst. 2)

V případě existence společného řešení je opouštěný i přejímající poskytovatel internetu povinen 

jej využít pro komunikaci při změně poskytovatele internetu, nedohodnou-li se jinak.

Důvodová zpráva k návrhu vyhlášky předpokládá, že takové společné řešení vznikne pod hlavičkou 

Hospodářské komory



Technické řešení
• Databáze podnikatelů v elektronických komunikacích
• Jen registrovaných (není napojení na databázi ČTÚ a registrace není povinná)

• Registrace je podmíněna uzavřením smlouvy

• Eviduje objednávky (požadavky na změnu poskytovatele)
• Přejímající poskytovatel zadá objednávku (automatizovaně)

• Opouštěný poskytovatel automaticky objednávku přijme a prostřednictvím SPŘ odpoví

• Evidence potvrzení objednávky v případě, že služba je v balíčku

• Komunikace je zabezpečená a dohledatelná

• SPŘ bude připravené pro komunikaci s velkoobchodními poskytovateli 

služeb a umožní automatizace celého procesu



Financování

• Roční paušální poplatek (od 750-1500 pro ISP do 5000 účastníků)

• Nákladová cena (kontroluje ČTÚ)

• Cenový návrh se připravuje, bude diskutován se všemi oborovými asociacemi a 

ČTÚ

• Zapojení poskytovatelé budou uzavírat smlouvu s Hospodářskou komorou a ta 

bude fakturovat



Otevřené otázky

• OKU (OKZPS) – nebude stanovený formát, každý ISP bude mít svoje OKU 
(OKZPS)

• Prémiové funkce (nad rámec vyhlášky) – OKU, problematika balíčků, 
poskytování informací nad rámec vyhlášky 

• Jak se budou ISP do SPŘ zapojovat? Podle § 11 vyhlášky 58/2022 se využívá 
SPŘ, ale opouštěný ISP ještě u prvního požadavku na změnu služby nemusí mít 
aktivní přístup



Náležitosti objednávky (§ 12 vyhlášky)

Objednávka změny poskytovatele internetu obsahuje alespoň
• a) ověřovací kód pro změnu poskytovatele internetu podle § 34a odst. 5 písm. e) zákona o 

elektronických komunikacích,

• b) jednoznačnou identifikaci přejímajícího poskytovatele internetu a

• c) den, ke kterému má změna poskytovatele internetu proběhnout.
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