
Ročník 2022

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 13 Rozeslána dne 4. února 2022 Cena Kč 37,–

O B S A H :

22. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových
volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších
předpisů

23. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komu-
nikacích

24. Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně



22

VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání
na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí

a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci
s Ministerstvem vnitra stanoví podle § 150 odst. 3
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunika-
cích a o změně některých souvisejících zákonů (zá-
kon o elektronických komunikacích), ve znění zá-
kona č. 310/2006 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona
č. 374/2021 Sb., k provedení § 33 odst. 9 zákona
o elektronických komunikacích, a Ministerstvo prů-
myslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona
č. 258/2014 Sb. a zákona č. 374/2021 Sb., k provedení
§ 29 odst. 4 zákona o elektronických komunikacích:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o lokalizaci a identifikaci
volajícího při volání na čísla tísňových volání

Čl. I

Vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifi-
kaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, se
mění takto:

1. V názvu vyhlášky, nadpisu § 2, § 2 odst. 2 a 4
a v § 7 odst. 2 se slova „volajícího“ nahrazují slovy
„účastníka tísňové komunikace“.

2. V § 1 písm. b) se slova „volající při zahájení
hovoru“ nahrazují slovy „účastník tísňové komuni-
kace při jejím uskutečnění“.

3. V § 1 písm. e) se slova „číslo tísňového vo-
lání“ nahrazují slovy „tísňové číslo“ a slova „praco-
vištěm příjmu tísňového volání“ se nahrazují slovy
„centrem tísňové komunikace“.

4. V § 2 odst. 1 se slova „a příjmení,“ nahrazují
slovem „příjmení“.

5. V § 2 odst. 3 písm. b) se slova „z registru
územní identifikace“ nahrazují slovy „ze základního
registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(dále jen „registr územní identifikace“)“.

6. Nadpis § 3 zní:

„Předávání údajů podnikateli, který vede
databázi“.

7. Skupinový nadpis nad § 4 zní:

„Předávání údajů z databáze centru
tísňové komunikace“.

8. V § 4 odstavec 1 zní:

„(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací umožňující kon-
covým uživatelům volání prostřednictvím veřejné
pevné komunikační sítě předává centru tísňové ko-
munikace při každé tísňové komunikaci systémovou
signalizací podle síťového plánu signalizace veřej-
ných komunikačních sítí vydaného Českým teleko-
munikačním úřadem podle § 62 zákona o elektronic-
kých komunikacích (dále jen „síťový signalizační
plán“) telefonní číslo, ze kterého se tato komunikace
uskutečňuje.“.

9. V § 4 odst. 2 se slovo „subjekt“ nahrazuje
slovy „centrum tísňové komunikace“ a slova „bylo
uskutečněno volání na číslo tísňového volání“ se na-
hrazují slovy „byla uskutečněna tísňová komuni-
kace“.

10. V § 5 odst. 1 a § 10 odst. 2 se slovo „sub-
jektu“ nahrazuje slovy „centru tísňové komuni-
kace“.

11. V § 5 odst. 2 se slova „tísňovém volání“ na-
hrazují slovy „tísňové komunikaci“ a slova „bylo
tísňové volání uskutečněno“ se nahrazují slovy „byla
tísňová komunikace uskutečněna“.
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12. § 6 včetně nadpisu zní:

„§ 6

Lokalizace geografické polohy účastníka
tísňové komunikace ve veřejných
mobilních komunikačních sítích

(1) V případě tísňové komunikace prostřednic-
tvím volání z veřejné mobilní komunikační sítě pře-
dává podnikatel poskytující veřejně dostupnou inter-
personální komunikační službu založenou na číslech
centru tísňové komunikace údaje určující
a) index oblasti,

b) geografickou polohu základnové stanice účast-
níka tísňové komunikace v systému WGS84,
nebo

c) geografickou polohu těžiště sektoru poslední
známé základnové stanice účastníka tísňové ko-
munikace v systému WGS84.

(2) Na základě vyžádání ze strany centra tís-
ňové komunikace v rámci jednotlivé tísňové komu-
nikace předává podnikatel zajišťující veřejnou mo-
bilní komunikační síť, v jehož síti tísňová komuni-
kace vznikla, geografickou polohu základnové sta-
nice účastníka tísňové komunikace v systému
WGS84 nebo geografické označení identifikovaného
sektoru základnové stanice v systému WGS84,
včetně azimutu směrování antén, a to přenosem po
datové síti. K identifikaci účastníka tísňové komuni-
kace použije centrum tísňové komunikace telefonní
číslo účastníka tísňové komunikace anebo identifiká-
tor mobilního telekomunikačního zařízení.“.

13. V § 7 odst. 1 se slova „podle § 6“ nahrazují
slovy „podle § 6 odst. 1“.

14. V § 7 odst. 2 se slovo „subjekt“ nahrazuje
slovy „centrum tísňové komunikace“.

15. V § 8 se slovo „subjektu“ nahrazuje slovy
„centru tísňové komunikace“.

16. § 9 včetně nadpisu zní:

„§ 9

Lokalizace geografické polohy účastníka
tísňové komunikace prostřednictvím internetu

Neumožní-li veřejná pevná nebo veřejná mo-
bilní komunikační síť zprostředkující tísňovou ko-
munikaci prostřednictvím internetu lokalizovat
účastníka tísňové komunikace podle § 2 nebo 6, po-

stupuje centrum tísňové komunikace při lokalizaci
v součinnosti s příslušným podnikatelem zajišťujícím
tuto síť za účelem předání existujících nezbytných
informací pro lokalizaci účastníka tísňové komuni-
kace.“.

17. V § 10 odst. 1 se slova „na příslušné specia-
lizované pracoviště subjektu, které je uzpůsobeno
pro příjem volání eCall“ se nahrazují slovy „na nej-
vhodnější centrum tísňové komunikace určené pro
příjem služby eCall“ a slova „zajišťující připojení
pracoviště pro příjem eCall volání“ se nahrazují
slovy „zajišťující připojení centra tísňové komuni-
kace určeného pro příjem služby eCall“.

18. V § 10 odst. 2 se slovo „subjektu“ nahra-
zuje slovy „centru tísňové komunikace“.

19. Nadpis § 11 zní:

„Volání na tísňová čísla bez použití SIM karty“.

20. V § 11 se slova „jednotné evropské číslo
tísňového volání 112“ nahrazují slovy „tísňová čísla“
a slovo „subjektu“ se nahrazuje slovy „centru tís-
ňové komunikace“.

21. V příloze se na konci textu bodu 4 doplňují
slova „přidělené podnikateli poskytujícího hlasovou
komunikační službu v pevné komunikační síti“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky o číslovacích plánech sítí
a služeb elektronických komunikací

Čl. II

Vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech
sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění
vyhlášky č. 231/2008 Sb., vyhlášky č. 267/2009 Sb.,
vyhlášky č. 53/2011 Sb. a vyhlášky č. 124/2012 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 odst. 1, v § 3, v § 10 odst. 1 a v § 13
odst. 3 se slova „veřejných telefonních sítí“ nahra-
zují slovy „veřejných komunikačních sítí“.

2. V § 4 odst. 3 se slova „veřejných pevných
telefonních sítí“ nahrazují slovy „veřejných pevných
komunikačních sítí“ a slova „veřejných mobilních
telefonních sítí“ se nahrazují slovy „veřejných mo-
bilních komunikačních sítí“.

3. V nadpisu § 5 se slova „veřejných telefon-

Sbírka zákonů č. 22 / 2022Částka 13 Strana 331



ních sítích“ nahrazují slovy „veřejných komuni-
kačních sítích“.

4. V § 5 odst. 2 se slova „veřejnou pevnou te-
lefonní sít“ nahrazují slovy „veřejnou pevnou komu-
nikační sít“ a slova „veřejnou mobilní telefonní sít“
se nahrazují slovy „veřejnou mobilní komunikační
sít“.

5. V § 9, 25, 27a a v příloze č. 1 se slovo „tele-
fonní“ nahrazuje slovem „komunikační“.

6. V § 10 odst. 1 se slova „veřejných telefonních
sítí“ nahrazují slovy „veřejných komunikačních sítí“,
slova „veřejné pevné telefonní sítě“ se nahrazují
slovy „veřejné pevné komunikační sítě“ a slova „ve-
řejné mobilní telefonní sítě“ se nahrazují slovy „ve-
řejné mobilní komunikační sítě“.

7. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Jednotné evropské tísňové číslo 112 a zkrá-
cená telefonní čísla s kódem SAC = 15 se nepřidě-
lují.“.

8. V § 26 se slovo „sítí“ nahrazuje slovem
„sítích“ a na konci textu věty se doplňují slova
„ , to neplatí pro tísňová čísla“.

9. V příloze č. 1 se slova „veřejně dostupnou
telefonní službu“ nahrazují slovy „hlasovou komu-
nikační službu“ a slova „veřejně dostupné telefonní
služby“ se nahrazují slovy „hlasové komunikační
služby“.

10. V příloze č. 1 bodě 4.1 se slova „číslo tísňo-
vého volání“ nahrazují slovy „tísňové číslo“.

11. V příloze č. 1 bodě 6 se řádek přístupového
kódu 61 nahrazuje řádky 610 až 614 a 615 až 619,
které znějí:

„

610 až 614 Veřejná
mobilní
komunikační
síť

Poskytování
služeb
elektronických
komunikací
jiných, než jsou
interpersonální
komunikační
služby, na celém
území Evropské
unie1).

615 až 619 Rezerva pro
veřejnou
mobilní
komunikační
síť

“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Čl. 93 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se sta-
noví evropský kodex pro elektronické komunikace.“.

12. V příloze č. 1 bodě 6 se text „702 až 705“
nahrazuje textem „702 až 719“ a text „706 až 719
Rezerva pro veřejné mobilní sítě“ se zrušuje.

13. V příloze č. 3 se slova „volání na čísla tís-
ňových volání“ nahrazují slovy „tísňové komunikace
prostřednictvím volání“.

ČÁST TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 31. ledna 2022,

kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby
v elektronických komunikacích

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle
§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronic-
kých komunikacích a o změně některých souvisejí-
cích zákonů (zákon o elektronických komunika-
cích), ve znění zákona č. 468/2011 Sb. a zákona
č. 374/2021 Sb., k provedení § 48 odst. 7 zákona
o elektronických komunikacích:

Čl. I

Vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech
univerzální služby v elektronických komunikacích,
se mění takto:

1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ , které by podnikatel vynaložil v situaci, kdy
by neměl uloženu povinnost poskytovat univerzální
službu“.

2. V § 2 odst. 5 se slova „vážený měsíční“ zru-
šují.

3. V § 4 odstavec 2 zní:

„(2) Poskytovatel, který poskytuje dílčí službu
podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona, předkládá Úřadu
za zúčtovací období společně s doklady uvedenými
v odstavci 1 seznam nově zřízených a zprovozně-
ných koncových bodů, využívaných pro přístup
k internetu v pevném místě s uvedením průměrných
jednotkových nákladů na zřízení koncového bodu
sítě a celkový počet provozovaných koncových
bodů sítě využívaných pro přístup k internetu.“.

4. V § 4 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , využívaných pro hlasovou komunikační

službu v pevném místě a seznam nově zřízených
a zprovozněných koncových bodů, využívaných
pouze pro hlasovou komunikační službu s uvedením
průměrných jednotkových nákladů na zřízení kon-
cového bodu sítě.“.

5. V § 4 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavce 7 až 9 se označují jako od-
stavce 4 až 6.

6. V § 4 odst. 4 se text „§ 38 odst. 2 písm. f“
nahrazuje textem „§ 38 odst. 2 písm. c“, slovo
„účastníků“ se nahrazuje slovem „spotřebitelů“
a slova „a seznam účastníků, kterým bylo poskyt-
nuto takové zařízení v období předcházejícím da-
nému roku“ se nahrazují slovy „a seznam spotřebi-
telů, kteří využívají speciální tarif podle § 43 odst. 2
písm. b) zákona.“.

7. V § 4 odst. 5 se slova „§ 38 odst. 2 písm. g)
bodů 1 a 2“ nahrazují slovy „§ 38 odst. 2 písm. d)
bodů 2 a 4“ a slovo „účastníků“ se nahrazuje slovem
„spotřebitelů“.

8. V § 4 odst. 6 se slova „s nízkými příjmy,“
a „zdravotně postižených osob“ zrušují.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem
kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vy-
hlášení.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Síkela v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 27. ledna 2022

o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:

1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 14. prosince 2021 mezi smluvními stra-
nami

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy –

Sekce silničního hospodářství

a

Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství;

2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 (pro a.s. a s.r.o.) uzavřená dne 14. prosince 2021 mezi
smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy –

Sekce silničního hospodářství

a

Svaz dopravy České republiky – Sekce silničního hospodářství;

3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 2. února 2021 uzavřený dne 24. listopadu
2021 mezi smluvními stranami

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České re-
publice,

Česko-moravské odborové sdružení

a

Asociace českého papírenského průmyslu.

Ministr:

Ing. Jurečka v. r.
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