
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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 zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 30. 
listopadu 2016, s termínem dodání stanovisek do 29. prosince 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Předseda vlády Požaduje doplnit další aspekty posilující ochranu 

spotřebitele ve smyslu původního senátního tisku č. 196 
a posílení postavení Českého telekomunikačního úřadu 
v oblasti regulace. 

Akceptováno. 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Zásadní připomínky  
1. K části první Čl. I bodu 1 Návrhu (Změna zákona 

o elektronických komunikacích) 
 
ČTÚ navrhuje upravit v části první Čl. I bod 1 Návrhu 
tak, že zní: 
 
„V § 63 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují 
slova „přičemž v případě požadavku účastníka na 
přenesení telefonního čísla musí dojít k zániku 
smlouvy nejpozději 10 dnů poté, kdy bylo ze strany 
účastníka učiněno právní jednání k ukončení 
poskytování veřejně dostupné služby; to platí i v 
případě, že byl požadavek na přenesení telefonního 
čísla učiněn po takovém právním jednání a doba 
zbývající do zániku smlouvy je delší než 10 dnů,“. 

Akceptováno. 
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Odůvodnění: ČTÚ podporuje snahu předkladatele 
Návrhu omezit délku trvání výpovědní doby v případech, 
kdy účastník hodlá přenést telefonní číslo k jinému 
podnikateli v elektronických komunikacích, když je jím 
rovněž naplňován jeden z akcentů evropského regulačního 
rámce v elektronických komunikacích, že přenositelnost 
čísel je klíčovým faktorem usnadňujícím možnost výběru 
spotřebitelů a účinnou hospodářskou soutěž 
v konkurenčním telekomunikačním prostředí (viz zejména 
recitál 40 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2002/20/ES, o univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací 
(směrnice o univerzální službě)). 
 
Podle názoru ČTÚ však není možné počátek běhu této 
lhůty vázat na den, kdy podnikateli, se kterým byla 
uzavřena účastnická smlouva, byla doručena platná 
objednávka na přenesení telefonního čísla, jak je 
navrhováno.  
 
Zákon o elektronických komunikacích, v platném znění, 
ani jiný obecně závazný právní předpis, nijak nevymezuje 
termín „objednávka přenosu telefonního čísla“ (to činí 
pouze opatření obecné povahy ČTÚ č. OOP/10/10.2012-
12, kterým se stanoví technické a organizační podmínky 
pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro 
účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností telefonních čísel), ani nestanoví žádné 
podmínky „platnosti“ takové objednávky. 
 
ČTÚ tak není zřejmé, kdy a za jakých podmínek by 
taková objednávka uplatňovaná samotným účastníkem, 
byla považována za „platnou“. Současně ČTÚ 
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upozorňuje, že objednávku přenesení čísla upravuje výše 
uvedené opatření obecné povahy tak, že ji opouštěnému 
poskytovateli služeb předává budoucí (přejímající) 
poskytovatel služeb. Nejedná se tedy o aktivitu, resp. 
úkon účastníka vůči dosavadnímu poskytovateli služeb, 
jak předpokládá Návrh. 
 
ČTÚ má tedy za to, že by doba zbývající do zániku 
smlouvy měla být v případě požadavku na přenos 
telefonního čísla počítána nikoli od data „doručení platné 
objednávky opouštěnému podnikateli v elektronických 
komunikacích“, ale od doručení právního jednání (ve 
smyslu § 545 a násl. zákona č. 89/2012, občanský 
zákoník) k ukončení poskytování veřejně dostupné služby 
tak, aby bylo dosaženo jasného vymezení maximální doby 
trvání smlouvy pro případ, který je Návrhem upravován. 
ČTÚ tak nepovažuje za vhodné ani vázat navrhovanou 
úpravu na „výpověď a běh výpovědní doby“, ale obecně 
na právní jednání účastníka k ukončení poskytování 
veřejně dostupné služby a důsledek takového právního 
jednání, tj. zánik smlouvy.  
 
ČTÚ současně navrhuje, jak vyplývá z poslední věty 
návrhu ČTÚ uplatněného v rámci této připomínky, aby 
byly Návrhem postiženy i případy, kdy účastník až po 
učinění právního jednání směřujícího k ukončení 
poskytování veřejně dostupné služby, typicky výpovědi, 
požádá o přenesení telefonního čísla k jinému 
poskytovateli služeb elektronických komunikací, a to před 
tím, než došlo k uplynutí doby zbývající do zániku 
smlouvy. V případě, že by byl požadavek na přenesení 
telefonního čísla učiněn v době kratší než 10 dnů před 
uplynutím doby zbývající do zániku smlouvy, k zániku 
smlouvy by došlo dnem uplynutí sjednané doby trvání 
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smlouvy. V této souvislosti ČTÚ zdůrazňuje, že podle čl. 
5 odst. 6 opatření obecné povahy ČTÚ 
č. OOP/10/10.2012-12 může účastník požádat o přenesení 
čísla nejpozději 4 pracovní dny přede dnem ukončení 
poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací na přenášeném telefonním čísle, jinak není 
zaručeno na tomto telefonním čísle nepřerušené 
poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
2. K části první Čl. I bodu 2 Návrhu (Změna zákona 

o elektronických komunikacích) 
 
ČTÚ navrhuje vypuštění bodu 2 v části první Čl. 
I Návrhu. 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje doplňované ustanovení § 
100 odst. 13 zákona o elektronických komunikacích bez 
náhrady vypustit, a to z následujících důvodů.  
 
Podle názoru ČTÚ se jedná o duplicitní úpravu k právní 
úpravě již obsažené v platném znění zákona 
o elektronických komunikacích, když kompetence ČTÚ 
k ochraně a řešení problematiky rušení je již dostatečným 
způsobem obsažena pro celou oblast rádiového spektra 
a není tak potřeba stanovovat speciálně povinnost k jeho 
určité části, jak je navrhováno.  
 
V důvodové zprávě k Návrhu navíc nejsou současně 
uvedeny žádné konkrétní důvody pro přijetí tohoto 
navrhovaného doplnění. ČTÚ již v současné době přijal 
a aplikuje opatření na ochranu zemského digitálního 
televizního vysílání před rušením, a to po projednání 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Problematika bude součástí novelizovaného ustanovení § 100 
odst. 5 zákona o elektronických komunikacích s využitím 
návrhu textu ČTÚ. 
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postupů v rámci pracovních jednání s operátory vysílacích 
sítí DVB-T i mobilních operátorů, a rovněž poskytuje 
informace o ochraně sítí při respektování principů „dobré 
správy“. 
 
Odůvodnění k tomuto bodu Návrhu je opřeno pouze 
o očekávání přijetí Rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady o využívání kmitočtového pásma 470 – 790 MHz 
v Unii. Návrh tohoto rozhodnutí však požadavek na přijetí 
zákonné úpravy ve smyslu navržené úpravy neobsahuje.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
3. K části první Čl. II bodu 1 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
 
ČTÚ navrhuje v části první Čl. II bodu 1 Návrhu za 
slovo „vláda“ vložit slova „na návrh Ministerstva 
průmyslu a obchodu“. 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje zákonné zmocnění obsažené 
v Čl. II bodu 1 Návrhu doplnit tak, aby bylo jednoznačné, 
že navrhovatelem Technického plánu přechodu bude 
Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
 
 Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
 

4. K části první Čl. II bodu 2 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 2 Návrhu: 
 
„2. Technický plán přechodu stanoví pravidla pro změnu 
standardů zemského digitálního televizního vysílání, a to 
zejména lhůty, podmínky a způsob postupu při procesu 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
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přechodu, přičemž bude vycházet z podmínek 
mezinárodní koordinace jednotlivých rádiových 
kmitočtů pro přechodové a stávající celoplošné sítě 
DVB-T.“zajistí plnou náhradu stávajících sítí 
elektronických komunikací pro zemské digitální televizní 
vysílání tím, že bude zahrnovat vymezení finálních sítí 
DVB-T2 prostřednictvím změny přídělů rádiových 
kmitočtů stávajících sítí DVB-T na sítě DVB-T2. 
 
Odůvodnění: ČTÚ vnímá bod 2 v části první Čl. II 
Návrhu jako určení rozsahu zákonného zmocnění pro 
budoucí nařízení vlády (Technický plán přechodu). Je 
tedy nezbytné, aby všechny požadavky na obsah 
Technického plánu přechodu byly zde komplexně 
vymezeny (k tomu viz dále uvedené připomínky k dalším 
bodům Návrhu (zejména k bodům 6 a 7). 
 
Současně platí, že Technický plán přechodu musí 
respektovat podmínky týkající se koordinace kmitočtů, 
zejména lhůty, na které jsou kmitočty pro přechodové sítě 
zkoordinovány. Tím bude dán i časový rámec přechodu. 
S ohledem na uvedené ČTÚ navrhuje výše uvedené 
doplnění textu. 
 
Druhá část věty předmětného bodu Návrhu nemá podle 
názoru ČTÚ z hlediska Technického plánu přechodu 
smysl, protože způsob změny přídělu stranoví přímo 
zákon o elektronických komunikacích. Nařízením vlády 
(Technickým plánem přechodu) nelze do zákonných 
požadavků zasahovat. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
5. K části první Čl. II bodu 3 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
Akceptováno ve smyslu připomínky. 
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ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 3 Návrhu: 
 
„3. Přechodovou sítí se rozumí dočasná síť elektronických 
komunikací, mezinárodně zkoordinovaná na určité 
časově omezené období, využívaná pro účely souběžného 
šíření zemského digitálního televizního vysílání 
v standardu DVB-T2, která zajišťuje na stávajících 
vysílacích stanovištích celoplošných sítí DVB-T souběžné 
DVB-T2 vysílání ze stanoviště stávajícího DVB-T 
vysílače s co nejvíce shodnými technickými parametry, 
které zajistí obdobný proveditelný rozsah pokrytí 
a nejmenší možné dopady na televizní diváky v souladu 
s požadavky Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. 
července 2016 č. 648 (dále jen „Strategie“). Individuální 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření 
televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítích 
udělí Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad“) na 
žádost dotčeným dotčených držitelů přídělů rádiových 
kmitočtů pro provozování celoplošné sítě DVB-T.“ 
provozovatelům celoplošných sítí DVB-T s přídělem 
rádiových kmitočtů. 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje upřesnit Čl. II bodu 3 
Návrhu tak, aby byly naplněny požadavky na jeho 
jednoznačnost a srozumitelnost. Navrhované zpřesnění 
textu rovněž navazuje na doplnění Čl. II bodu 2 Návrhu 
obsažené v zásadní připomínce ČTÚ k tomuto bodu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
6. K části první Čl. II bodu 4 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Část textu vypuštěna a část textu přesunuta do nového bodu 2. 
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ČTÚ navrhuje vypuštění bodu 4 v části první Čl. II 
Návrhu. 
 
Odůvodnění: ČTÚ doporučuje vypustit první větu Čl. II 
bodu 4 Návrhu, když nemá normativní povahu. Pokud by 
i přes to předkladatel Návrhu hodlal stanovit požadavek 
na dodržení základních principů tvorby právních předpisů 
a výkonu veřejné správy do Návrhu, pak ČTÚ navrhuje 
tyto požadavky zahrnout do úpravy zmocnění pro 
Technický plán přechodu, tj. do Čl. II bodu 2 Návrhu. 
 
Navrhovaná právní úprava podle druhé věty Čl. II bodu 4 
Návrhu do problematiky upravené Technickým plánem 
přechodu nepatří. Technický plán přechodu se má totiž 
týkat praktického provedení změny rádiových kmitočtů 
jednotlivých držitelů přídělů. Jedná se o zcela technický 
proces, jehož lhůty, termíny a podmínky jsou stanoveny 
na základě výsledků mezinárodní koordinace kmitočtů, 
situace v sousedních zemích, podmínek stanovených 
v legislativě EU a ČR. Přístup zvolený v rámci 
Technického plánu přechodu k operátorům sítí se 
samozřejmě (sekundárně) projeví i vůči provozovatelům 
televizního vysílání šířeného těmito sítěmi. Není tedy 
třeba specificky řešit přístup Technického plánu přechodu 
k provozovatelům televizního vysílání, když se tento 
odvíjí výlučně od přístupu k operátorovi příslušné sítě.    
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
7. K části první Čl. II bodu 5 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 5 Návrhu: 
 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Duplicitní text podle návrhu ČTÚ vypuštěn a relevantní část 
textu přesunuta do bodu 2. 
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„5. Technický plán přechodu stanoví lhůty a podmínky 
souběžného vysílání prostřednictvím přechodových sítí 
včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T tak, 
aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní nebo 
odůvodněné technické překážky, při vypnutí zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T 
v oblasti dotčené vypínáním nedošlo k významnému 
zmenšení území pokrytého signálem zemského digitálního 
televizního vysílání ve standardu DVB-T2 
prostřednictvím celoplošných sítí zemského digitálního 
televizního vysílání. Technický plán přechodu Nařízení 
vlády podle bodu 1 dále stanoví podmínky způsob 
provedení celoplošné informační kampaně k ukončení 
šíření zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T, kterou zajistí Ministerstvo průmyslu 
a obchodu která trvá nejméně  po dobu 24 měsíců.“  
 
Odůvodnění: Text první věty Čl. II bodu 5 Návrhu 
duplikuje v části rozsah zmocnění podle současného znění 
Čl. II bodu 2 Návrhu. Současně ČTÚ není zřejmé, proč je 
rozsah zmocnění pro Technický plán přechodu v rámci 
přechodných ustanovení rozdělen nesystémově do více 
samostatných bodů. ČTÚ proto doporučuje s odkazem na 
jeho připomínku k Čl. II bodu 2 Návrhu vše, co určuje 
rozsah zmocnění pro Technický plán přechodu, přesunout 
a upravit v rámci Čl. II bodu 2 Návrhu. 
 
ČTÚ má současně za to, že problematika týkající se 
informační kampaně je včetně zajištění finančních 
prostředků plně v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu 
a navrhuje tuto jeho gesci doplnit přímo do zákona, resp. 
Návrhu. 
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Podle názoru ČTÚ by podmínky informační kampaně 
neměly být zahrnovány do technických podmínek procesu 
přechodu. Technický proces musí proběhnout 
v návaznosti na výsledky koordinace rádiových kmitočtů 
s respektováním lhůt a termínů stanovených v rámci 
koordinace a musí respektovat podmínky a lhůty 
stanovené pro využívání jednotlivých rádiových kmitočtů. 
 
Úlohou informační kampaně je pouze informovat 
veřejnost o technickém procesu, jeho stavu a výsledcích. 
Nařízení vlády (Technický plán přechodu) by tedy mělo 
stanovit způsob provedení informační kampaně. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
8. K části první Čl. II bodu 6 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 6 Návrhu: 
 
„6. Technický plán přechodu stanoví termín pro 
ukončení vysílání prostřednictvím sítí DVB-T.“ bude 
sestaven tak, aby šíření zemského digitálního televizního 
vysílání prostřednictvím sítí DVB-T bylo ukončeno dnem 
1. února 2021. Vláda může stanovit svým usnesením 
v souvislosti s vyhodnocením procesu přechodu na DVB-
T2 za období 2016-2019 termín jiný, nejpozději však 30. 
červen 2022.“ 
 
Odůvodnění: Má-li být přechod realizován na principu 
dlouhodobého souběžného vysílání současných DVB-T 
sítí a přechodových sítí DVB-T2, musí být respektovány 
termíny, k nimž vyprší doba platnosti individuálních 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro 

Částečně akceptováno a vysvětleno. 
 
Vzhledem k významu finálního data a návaznosti na informační 
kampaň, která na TPP navazuje časově a případně i z hlediska 
dotčených přídělů, ponecháno jako samostatný bod 4. Je 
v souladu s čl. 1, 4 a 5 připravovaného evropského rozhodnutí. 
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přechodové sítě DVB-T2. V opačném případě nastane 
situace, kdy bude vysílání v rámci přechodových sítí 
ukončeno (pozn. ČTÚ opakovaně zdůrazňuje, přechodové 
sítě jsou zkoordinovány částečně do 30. 6. nebo 31. 12. 
2020), a následně po určitém období pokračování pouze 
DVB-T vysílání bude muset být přechod realizován tzv. 
střihem z DVB-T na DVB-T2. ČR bude současně pod 
tlakem některých sousedních států, aby proces přechodu 
proběhl co nejdříve. 
 
Vzhledem k této situaci navrhuje ČTÚ, aby termín pro 
ukončení vysílání DVB-T byl vládou stanoven při 
respektování výše uvedeného v nařízení vlády 
(Technickém plánu přechodu) a nikoli přímo zákonem 
(Návrhem) nebo snad usnesením vlády. Současně ČTÚ, 
s odkazem na své výše uvedené připomínky, doporučuje, 
aby dané zmocnění pro Technický plán přechodu bylo 
přesunuto do Čl. II bodu 2 Návrhu. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
9. K části první Čl. II bodu 7 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 7 Návrhu: 
 
„Na žádost držitelů přídělů rádiových kmitočtů stávajících 
celoplošných sítí DVB-T provede Úřad změnu stávajících 
přídělů rádiových kmitočtů sítí DVB-T, umožňujících 
provozování k tomu určených celoplošných sítí DVB-T2, 
včetně stanovení termínů pro zahájení využívání 
rádiových kmitočtů určených pro finální DVB-T2 
vysílání. za účelem zajištění náhrady stávajících sítí 
DVB-T po uvolnění rádiových kmitočtů z pásma 700 

Částečně akceptováno a vysvětleno. 
Datum platnosti nových/změněných přídělů bylo konkrétněji 
specifikováno. 
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MHZ pro jiné služby finálními DVB-T2 sítěmi zemského 
digitálního televizního vysílání na stejných vysílacích 
stanovištích a s takovými technickými parametry, které 
zajistí v maximální možné míře stejný rozsah pokrytí 
a nejmenší možné dopady na televizní diváky. O změnu 
přídělu rádiových kmitočtů podle věty první požádají 
jejich držitelé nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti Technického plánu přechodu. Doba platnosti 
přídělů vydaných Úřadem na žádost podle věty první 
se stanoví do roku 2030.“ Ustanovení § 23a zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije.“ 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje úpravu první věty ve smyslu 
zpřesnění textu, kdy držitelům přídělu pro DVB-T lze 
změnit příděl ve smyslu omezení doby platnosti pro 
rádiové kmitočty pro DVB-T a doplnění rádiových 
kmitočtů pro DVB-T2 s odloženou účinností, aby byla 
zachována kontinuita zemského digitálního vysílání. 
 
Současně ČTÚ navrhuje vypuštění závěrečné části první 
věty, a to s odkazem na skutečnost, že se nejedná 
o normativní text, ale o vyjádření cíle (účelu) předkládané 
právní úpravy. ČTÚ rovněž navrhuje vypustit poslední 
větu Čl. II bodu 7 Návrhu, když povinnost uveřejnit 
informace o rozhodnutích o udělení, změně nebo odnětí 
přídělu rádiových kmitočtů je naplňováním základního 
principu transparentnosti, a nelze jej tudíž bez dalšího 
vylučovat ani v tomto specifickém procesu.  
 
ČTÚ současně navrhuje doplnit do poslední věty Čl. II 
bodu 7 Návrhu dobu platnosti přídělů rádiových kmitočtů 
určených pro DVB-T2 vysílání, když ČTÚ navrhuje v Čl. 
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II bod 8 Návrhu (obsahující dobu platnosti takového 
přídělu) v dalším bez náhrady vypustit (viz následující 
zásadní připomínka ČTÚ k Čl. II bodu 8 Návrhu). 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 
10. K části první Čl. II bodu 8 Návrhu (Přechodná 

ustanovení) 
 
ČTÚ navrhuje vypuštění bodu 8 v části první Čl. II 
Návrhu. 
 
Odůvodnění: ČTÚ má za to, že první věta Čl. II bodu 8 
Návrhu je v rozporu s ustanovením Čl. II bodu 7 Návrhu. 
Navíc, proces prodloužení přídělu je stanoven v zákoně 
o elektronických komunikacích a navržená úprava tento 
proces nijak nemění ani nedoplňuje. O tom, zda bude 
možné dobu platnosti přídělů prodloužit za konec roku 
2030, bude rozhodnuto na mezinárodní úrovni a lze 
očekávat, že o budoucím využití pásma 470-694 MHz 
v Evropě bude rozhodnuto harmonizovaným způsobem, 
který bude nutné respektovat. Nelze tedy odpovědně dávat 
jakékoliv „přísliby“ v tomto ohledu.  
 
S ohledem na uvedené ČTÚ navrhuje v rámci dané právní 
úpravy (Návrhu) stanovit pouze dobu platnosti přídělů 
rádiových kmitočtů určených pro DVB-T2. Právní úpravu 
stanovující dobu platnosti přídělu ČTÚ navrhuje 
přesunout do Čl. II bodu 7 Návrhu, jak vyplývá 
z  připomínky ČTÚ k tomuto bodu. Čl. II bodu 8 Návrhu 
tak ČTÚ navrhuje bez náhrady vypustit. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 
Upraveno podle návrhu ČTÚ a zahrnuto do bodu 5. 

 11. K části první Čl. II bodu 9 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

Akceptováno. 
Upraveno podle návrhu ČTÚ. Je v souladu s čl. 6 
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ČTÚ navrhuje v části první Čl. II Návrhu nahradit 
bod 9 Návrhu body 9 a 10, které zní: 
 
„9.  Za efektivně a účelně vynaložené náklady Držitel 

přídělu rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě 
DVB-T má nárok na úhradu nákladů efektivně 
a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu, 
se, mimo nákladů uvedených v § 27 odst. 6 zákona 
č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, dále považují i: a) náklady 
na technické zajištění služby šíření zemského 
televizního vysílání prostřednictvím přechodových 
sítí, a to po dobu stanovenou Technickým plánem 
přechodu jako dobu nezbytně nutnou pro zajištění 
potřebných opatření pro provedení změny ve 
využívání rádiových kmitočtů, pokud se jedná 
o stejné programy, které jsou šířeny ve 
stávajících sítích DVB-T a pro provozovatele 
vysílání, o jehož program se jedná, a tyto 
programy jsou šířeny bezplatně. Pro účely 
posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady 
z radiokomunikačního účtu se použije přiměřeně 
§ 27 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
10.   b) náklady Operátoři provozovatelů přechodových 
sítí a držitelů držitelé nových přídělů rádiových kmitočtů 
podle bodu 8 7 mají nárok na úhradu nákladů 
efektivně a účelně vynaložených v rámci procesu 
přechodu na odstranění odstraňování rušení příjmu 
signálu sítě zemského televizního vysílání sítěmi 
poskytujícími služby IMT nebo odstranění rušení sítí 
služeb IMT službou zemského televizního vysílání. Za 

připravovaného evropského rozhodnutí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJLL4PCH)



Stránka 15 (celkem 69) 

náklady podle věty první se považují náklady podle § 
27 odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a náklady na 
pořízení zařízení v rámci opatření k odstranění rušení 
příjmu signálu. Pro účely posouzení žádosti o úhradu 
a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se 
použije přiměřeně § 27 zákona č. 127/2005 Sb., ve 
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona.“. 
 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje v Čl. II bod 9 Návrhu 
rozdělit do dvou samostatných ustanovení (bodů), když 
okruh oprávněných subjektů je v případě nákladů podle 
bodu 9 písm. a) Návrhu, tj. nákladů na technické zajištění 
služby šíření zemského televizního vysílání 
prostřednictvím přechodových sítí, jiný, než je okruh 
oprávněných subjektů v případě nákladů podle bodu 9 
písm. b) Návrhu, tj. nákladů na odstraňování rušení příjmu 
signálu sítě zemského televizního vysílání sítěmi 
poskytujícími služby IMT nebo odstranění rušení sítí 
služeb IMT službou zemského televizního vysílání. 
 
Text původních písmen a) i b) bodu 9 Návrhu je pak podle 
názoru ČTÚ nutno upravit ve smyslu návrhu ČTÚ, když 
chybí jasný výčet konkrétních nákladů, o které by se mělo 
jednat.  
 
Náklady na technické zajištění služby šíření zemského 
televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí by 
se měly hradit pouze za podmínky, že se jedná o šíření 
stejných programů, jako jsou ty, které jsou šířeny 
v současném celoplošném DVB-T vysílání (a nikoliv 
o programy nové), a provozovatelé vysílání neprovádí za 
šíření žádné úhrady. V případě bodu 9 písm. b) Návrhu se 
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pak nejedná o držitele nových přídělů, ale o držitele 
přídělů změněných. Současně je třeba upozornit, že 
nedochází k rušení sítě, ale příjmu signálu takové sítě.  
ČTÚ tak navrhuje úpravu bodu 9 Návrhu ve smyslu jím 
navrhovaných změn (pozn. číslování navrhovaných 
ustanovení (bodů) je nutné případně upravit podle 
finálního znění Návrhu po vypořádání připomínek 
uplatněných v rámci tohoto mezirezortního 
připomínkového řízení). 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 12. K části první Čl. II bodu 10 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje vypuštění bodu 10 v části první Čl. II 
Návrhu. 
 
 
Odůvodnění: Ustanovení bodu 10 Návrhu je duplicitní 
s ohledem na výše uvedené úpravy bodu 9 Návrhu, když 
náklady na výstavbu a provoz jsou součástí nákladů na 
technické zajištění služby šíření zemského televizního 
vysílání prostřednictvím přechodových sítí. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 

 13. K části první Čl. II bodu 11 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje vypuštění bodu 11 v části první Čl. II 
Návrhu. 
 
 
Odůvodnění: Ustanovení bodu 11 Návrhu je duplicitní ke 
stávající úpravě zákona o elektronických komunikacích, 

Akceptováno. 
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konkrétně k § 19, když ke změně individuálních 
oprávnění by mělo dojít z důvodu přijetí Rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového 
pásma 470 – 790 MHz v Unii. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 14. K části první Čl. II bodu 12 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 12 Návrhu: 
 
„12.   Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů 

podle bodů 9 a 10 se poskytuje z prostředků 
radiokomunikačního účtu, pokud tyto náklady 
vznikly a byly vynaloženy do data ukončení 
vysílání v sítích DVB-T podle bodu 0. O nároku na 
úhradu nákladů rozhoduje na základě žádosti 
provozovatele sítě elektronických komunikací Úřad 
podle § 27 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění 
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný 
subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne 
vynaložení nákladů, jinak právo zanikne.“ 

 
Odůvodnění: ČTÚ má za to, že druhá věta bodu 11 
Návrhu je nadbytečná, a to s ohledem na výše uvedené 
úpravy ČTÚ v bodu 9 Návrhu, resp. ČTÚ nově 
navrhovaný bod 10 Návrhu. Skutečnost, že se úhrada 
poskytuje z radiokomunikačního účtu, vyplývá již 
z ustanovení bodu 9 a 10 Návrhu, na které je tímto bodem 
odkazováno.  
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 
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 15. K části první Čl. II bodu 13 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje následující změnu ustanovení Čl. II 
bodu 13 Návrhu: 
 
„13.  Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů 

podle bodu 9 a 10 se poskytne i v případě, pokud 
tyto náklady vznikly a byly vynaloženy držitelem 
individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů pro přechodové sítě přede dnem nabytím 
účinnosti tohoto zákona, nejdříve však dnem 
v době ode dne schválení Strategie do dne ukončení 
šíření zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T v České republice.“ 

 
Odůvodnění: ČTÚ navrhuje upřesnění formulace pro 
možnost čerpání náhrady nákladů vzniklých ještě před 
nabytím účinnosti této novely zákona, při zachování 
původního věcného rozsahu daného ustanovení. 
Závěrečnou část věty navrhuje ČTÚ vypustit, když je již 
obsažena v bodu 12 Návrhu. Současně ČTÚ doporučuje 
spojit ustanovení bodů 12 a 13 do jednoho společného 
bodu, když oba body upravují podmínky úhrady 
totožného okruhu nákladů vymezených bodem 9 a ČTÚ 
nově navrhovaným bodem 10 (pozn. upravený bod 9 
písm. b) Návrhu). 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno. 
Podle návrhu ČTÚ přesunuto do bodu 8. 

 16. K části první Čl. II Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
ČTÚ navrhuje do Čl. II Návrhu doplnit bod 14, který 
zní: 

Akceptováno. 
Vypuštěn odkaz na Strategii správy rádiového spektra, jde 
o duplicitní úkoly. Strategie správy rádiového spektra 
neobsahuje ve vztahu ke spektru pro digitální televizní vysílání 
jiné úkoly než úkoly obsažené ve Strategii rozvoje zemského 
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„14. Do doby ukončení šíření zemského digitálního 
televizního vysílání prostřednictvím sítí DVB-T podle 
bodu 6 může Úřad použít prostředky 
radiokomunikačního účtu i pro monitorování stavu 
a rozsahu šíření zemského digitálního televizního 
signálu, analýzu dostupnosti zemského digitálního 
televizního vysílání a efektivního využívání rádiových 
kmitočtů, popřípadě k úhradě mimořádných nákladů 
souvisejících s jeho činností v těchto případech. Úřad 
může ve lhůtě podle věty první použít prostředky 
radiokomunikačního účtu i k úhradě nákladů na 
zajištění úkolů souvisejících s harmonizací správy 
spektra v rámci realizace opatření vyplývajících 
z harmonizace využití spektra na úrovni Evropského 
společenství v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz 
pro jiné služby a v rámci realizace opatření 
vyplývajících ze Strategie správy rádiového spektra 
schválené usnesením vlády ze dne 3. června 2015 č. 421 
a Strategie rozvoje zemského digitálního televizního 
vysílání schválené usnesením vlády ze dne 20. července 
2016 č. 648.“. 

Odůvodnění: ČTÚ navrhuje, aby do Čl. II Návrhu bylo 
doplněno přechodné ustanovení, které umožní Úřadu 
čerpat po dobu přechodu na DVB-T2 prostředky 
z radiokomunikačního účtu zřízeného podle § 27 zákona 
o elektronických komunikacích rovněž pro účely 
(činnosti) vymezené v tomto doplnění Návrhu. Tento 
návrh ČTÚ na doplnění Návrhu vychází z obdobné právní 
úpravy obsažené v Čl. II bodu 7 Přechodných ustanovení 
k zákonu č. 153/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

digitálního televizního vysílání. 
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komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé 
další zákony. K předmětnému návrhu ČTÚ uvádí, že 
obdobný návrh byl již diskutován a akceptován i v rámci 
Koordinační expertní skupiny Ministerstva průmyslu 
a obchodu pro přechod na DVB-T2, protože v rámci 
přechodu ze zemského analogového televizního vysílání 
na zemské digitální televizní vysílání byly tyto náklady 
hrazeny rovněž ze zvláštního účtu (účtu pro rozvoj 
zemského digitálního vysílání), který byl vytvářen 
z prostředků převáděných Českou televizí. Takový 
zvláštní účet však nyní k dispozici k úhradě předmětných 
nákladů ČTÚ není. ČTÚ tak navrhuje doplnění Návrhu ve 
smyslu této připomínky. 
 
Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 Doporučující připomínky  
 1. Připomínka k obecné části  důvodové zprávy 

k Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ:  
 
Písmeno H) obecné části důvodové zprávy k Návrhu 
(„Zhodnocení současného stavu dopadů navrhovaného 
řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti mužů a žen“) považuje ČTÚ za duplicitní, když 
v písmenu A) obecné části důvodové zprávy k Návrhu je 
obsaženo „Zhodnocení současného stavu ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen“ 
a v písmenu B) obecné části důvodové zprávy k Návrhu je 
obsaženo „Zhodnocení navrhované právní úpravy ve 
vztahu k diskriminaci a ve vztahu k rovnosti mužů a žen.  
 
ČTÚ tak navrhuje tuto duplicitu z textu důvodové zprávy 
k Návrhu odstranit a uvést důvodovou zprávu do souladu 

Akceptováno. 
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s čl. 9 Legislativních pravidel vlády. 
 2. Připomínka k obecné části důvodové zprávy 

k Návrhu 
 
Připomínka ČTÚ: Písmeno N) obecné části důvodové 
zprávy k Návrhu obsahuje odůvodnění návrhu, aby 
Poslanecká sněmovna vyslovila s Návrhem souhlas již 
v prvém čtení. Požadavek na odůvodnění takového návrhu 
přitom vyplývá z § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., 
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění 
pozdějších předpisů. ČTÚ považuje odůvodnění obsažené 
v písmenu N) obecné části důvodové zprávy k Návrhu za 
nedostatečné, když je jako důvod uvedena povaha 
navrhovaného právního předpisu, který se „vztahuje 
převážně na technické aspekty přechodu digitálního 
televizního vysílání ze standardu DVB-T na spektrálně 
efektivnější standard DVB-T2/HEVC“. ČTÚ doporučuje 
zdůvodnění uvedené v písmenu N) obecné části důvodové 
zprávy k Návrhu doplnit tak, aby byly uvedeny konkrétní 
důvody (časové atd.), proč je dána nezbytnost 
„zjednodušené procedury“ v Poslanecké sněmovně. 

Akceptováno. 

 3. K předkládací a důvodové zprávě k Návrhu 
 
ČTÚ navrhuje v celém textu předkládací a důvodové 
zprávy k Návrhu (např. v písm. B) obecné části 
důvodové zprávy k Návrhu) doplnit před slova 
„digitální televizní vysílání“ nebo slova „analogové 
televizní vysílání“ slovo „zemské“. 
 
Odůvodnění: Jedná se o úpravu směřující k správnému 
a přesnému vymezení předmětu dané právní úpravy tak, 
aby bylo zřejmé, že se tato právní úprava vztahuje výlučně 
na „zemské“ digitální vysílání, nikoli na digitální vysílání 
jiných platforem. 

Akceptováno. 
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 4. K  části první Čl. II bodu 9 Návrhu (Přechodná 
ustanovení) 

 
Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje v bodu 9 části první Čl. 
II Návrhu vymezit, co se rozumí zkratkou „IMT“, když 
tato zkratka není v Návrhu ani v zákoně o elektronických 
komunikacích obsažena. 

Akceptováno. 

Úřad pro 
ochranu 
hospodářské 
soutěže 

K návrhu změny zákona o České televizi uplatňuji 
připomínku k části § 3 odst. 4, ve které se uvádí, že: 
„Úhrada nákladů této přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené 
pro Českou televizi je prováděna ve prospěch a na základě 
podkladů Českou televizí zvoleného operátora přechodové 
sítě“. Ustanovení zákona požaduji přeformulovat tak, aby 
sama Česká televize vystupovala v pozici příjemce 
kompenzací, a to takových kompenzací, které mají být 
zakotveny novelou zákona o elektronických 
komunikacích a které jsou předmětem pre-notifikačního 
řízení u Evropské komise. Je tedy potřebné použít 
obdobnou formulaci, jaká je, resp. bude zakotvena 
novelou zákona o elektronických komunikacích. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 K návrhu zákona o elektronických komunikacích 
uplatňuji připomínku k návrhu přechodných ustanovení, 
konkrétně k jeho bodu 13, kdy doporučuji zvážit, zda 
úhradu specifikovaných nákladů, jejichž vznik je časově 
vymezen již ode dne schválení Strategie rozvoje 
zemského digitálního vysílání do dne ukončení šíření 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu 
DVB-T, není nezbytné rozšířit na celé ustanovení § 27 
odst. 6 zákona o elektronických komunikacích.   
 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

Ministerstvo Zásadní připomínka:  
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financí 
 K Důvodové zprávě: V důvodové zprávě se uvádí, že 

náklady související s přechodem na DVB-T2, které jsou 
celkem odhadovány ve výši 298 – 418 mil. Kč pro období 
let 2016 – 2021 je možné hradit z tzv. 
radiokomunikačního účtu. Tato formulace je 
nejednoznačná. 
 
Požadujeme jasně do materiálu doplnit nikoli, že je možné 
je hradit, ale že náklady na přechod na DVB-T2 budou 
hrazeny z tohoto účtu a nebude tak požadováno dodatečné 
navýšení prostředků kapitoly 328 – ČTÚ k zabezpečení 
těchto výdajů a to ve všech zmiňovaných letech procesu 
přechodu na DVB-T2, tj. v letech 2016 – 2021. 

Akceptováno. 

 Doporučující připomínky:  
 1. K obecné části důvodové zprávy - bod G): 

U předpokládaných nákladů ze strany provozovatelů 
chybí vyčíslení celkové sumy. Nejsou zde vyčísleny 
odhadované náklady státu, které mají podle „Strategie 
rozvoje zemského digitálního vysílání“ dosáhnout 
nejméně 430 mil., z čehož největší část se týká 
prostředků na informační a komunikační kampaň. 
Doporučujeme údaje doplnit, neboť tyto prostředky 
nebudou kryty z radiokomunikačního účtu, ale 
z kapitoly MPO, jejíž rozpočet má být účelově 
navýšen o částku 80 – 90 mil. Kč ročně. 

Vysvětleno.  
V současnosti nelze specifikovat přesná čísla, náklady budou 
známy v průběhu realizace přechodu. 

 2. K obecné části důvodové zprávy - bod G): Bylo by 
vhodné v textu uvést informaci, zda je na 
radiokomunikačním účtu v současné době alokována 
dostatečná částka k pokrytí nákladů technologického 
charakteru, nebo zda bude nutné použít i jiné zdroje 
financování. 

Akceptováno. 
Bude doplněna informace o novele nařízení č. 153/2005 Sb., 
kterou dojde k dočasnému navýšení prostředků na 
radiokomunikačním účtu. 

 3. K Důvodové zprávě: Do důvodové zprávy Akceptováno. 
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k materiálu doporučujeme doplnit informaci o novele 
nařízení vlády č. 153/2005 Sb. a s tím související 
snížení odvodu do státního rozpočtu, konkrétně do 
části předpokládaných hospodářských a finančních 
dopadů na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 
a na podnikatelské prostředí ČR. 

Bude doplněna informace o novele nařízení č. 153/2005 Sb., 
kterou dojde k dočasnému navýšení prostředků na 
radiokomunikačním účtu. 

 4. K Materiálu: V dokumentu je na straně 2 nejprve 
uveden Český telekomunikační úřad jako "Úřad" 
a dále na stejné straně je uvedeno "Český 
telekomunikační úřad (dále jen "Úřad")." Nejprve by 
měla být uvedena zkratka. Na straně 4 je používáno 
spojení "Služby IMT". Dáváme na zvážení, zda by 
zkratka neměla být vypsána, aby bylo zřejmé, 
co znamená. 

Akceptováno. 

 5. K části první, čl. 1: V úvodní větě, kde je úplná citace 
zákona č. 127/2005 Sb., doporučujeme opravit chybu 
ve slovech "zákona 378/2012015" a před číslo zákona 
doplnit "č.". 

Akceptováno. 

 6. K části třetí, čl. V, účinnost: Doporučujeme účinnost 
buď stanovit konkrétním datem s ponecháním 
potřebné legisvakanční lhůty (z důvodu větší 
přehlednosti pro uživatele) nebo ji alespoň stanovit 
prvním dnem druhého měsíce následujícího po 
vyhlášení, aby byla zajištěna alespoň minimální 
legisvakance (v případě vyhlášení zákona např. 30. 7. 
2017 by jinak legisvakanční doba činila pouhý jeden 
den - návrh by nabyl účinnosti dnem 1. 8. 2017). 

Akceptováno. 
Účinnost bude stanovena 15. dnem po vyhlášení. 

 7. K přechodným ustanovením: V čl. II jsou uvedena 
některá přechodná ustanovení, která tento charakter 
nemají. Jedná se zejména o zmocnění k vydání 
nařízení vlády. Body 1 a navazující ustanovení 
vymezující obsah technického plánu přechodu nemají 
charakter přechodného ustanovení, nýbrž jde 
o ustanovení zmocňovací a jako takové je třeba je 

Vysvětleno. 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o prováděcí předpis 
jednorázového charakteru, tak je zmocnění k vydání technického 
plánu přechodu v přechodných ustanovení, obdobně tomu bylo 
i v případě přechodu z analogového na digitální televizní 
vysílání, viz zákon č. 304/2007 Sb. nebo zákon č. 235/2006 Sb. 
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zapracovat do § 63. 
 8. K návrhu usnesení: Doporučujeme doplnit jména 

v části "Provedou:". 
Neakceptováno, vysvětleno. 
V této části usnesení vlády se uvádějí pouze funkce, nikoliv 
jména konkrétních osob. 

Ministerstvo 
kultury 

I. K návrhu usnesení vlády 
1. Bod III návrhu usnesení vlády není proveden v rámci 

bodu IV. Doporučujeme na konci textu bodu IV/1 
doplnit slova „k projednání s návrhem uvedeným 
v bodě III tohoto usnesení“.  

2. Na konci bodu IV návrhu usnesení vlády 
doporučujeme tečku nahradit středníkem.  

Akceptováno. 

 II. K části první návrhu zákona 
1. K výčtu zákonů v úvodní větě části první čl. 

I upozorňujeme, že část šedesátá (čl. LXXIX) zákona 
č. 458/2011 Sb., která obsahovala změnu zákona 
o elektronických komunikacích, byla zrušena.  

2. K témuž výčtu zákonů jako v bodě II/1 doporučujeme 
slova „378/2012015 Sb.“ nahradit slovy „378/2015 
Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.“. 

3. Ministerstvo kultury vítá návrh doplnění nového 
odstavce 13 v § 100 zákona o elektronických 
komunikacích zajišťující ochranu výhradního užití 
pásma 470 – 694 MHz zemskou televizní platformou. 
Rušení televizního signálu v podmínkách současného 
digitálního televizního vysílání je reálný problém, 
který významně ztěžuje příjem zemského televizního 
vysílání ve stávajících televizních pásmech a oslabuje 
tak platformu zemské televize jako takovou, aniž by 
tyto příčiny tohoto jevu byly na straně technologie 
DVB-T. S ohledem na postavení zemské televizní 
platformy v České republice je nezbytné zajistit 
maximálně možnou ochranu proti rušení zemského 
televizního signálu. Ministerstvo kultury považuje 
tento prvek ochrany za zásadní a nezbytný pro potřeby 

 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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přechodu na nový vysílací formát zemské digitální 
televize. Jako zásadní připomínku uplatňuje 
požadavek, aby předmětné ustanovení nebylo při 
vypořádávání připomínek z návrhu zákona vypuštěno 
nebo ve své funkčnosti oslabeno.  

 III. K části druhé návrhu zákona 
1. Rovněž jako zásadní uplatňuje Ministerstvo kultury 

připomínku, jejímž účelem je zajištění souladu 
navrhované úpravy s postavením České televize a její 
rolí v procesu přechodu na standard DVB-T2/HEVC, 
která je definována ve „Strategii rozvoje zemského 
digitálního vysílání“ schválené usnesením vlády ze 
dne 20. července 2016 č. 648. Text navrhované změny 
zákona o České televizi jasně nereflektuje postavení 
České televize jako operátora veřejnoprávního 
multiplexu, jehož povinností je sestavovat společně 
s Českým rozhlasem datový tok a využívat vysílacích 
služeb jednotlivých operátorů k jeho šíření. 
Požadujeme tudíž v § 3 odst. 4 větu poslední nahradit 
větou „Úhrada nákladů této přechodové sítě DVB-T2 
vyhrazené pro Českou televizi je poskytována České 
televizi na základě podkladů poskytnutých Českou 
televizí ve prospěch subjektů zajišťujících vysílaní 
přechodové sítě.“. Nové ustanovení § 3 odst. 4 pak 
bude znít: 

„(4) Česká televize provozuje multiplex veřejné služby po 
dobu přechodu zemského digitálního televizního vysílání 
ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 tak, aby mimo 
případy, kdy to neumožňují přírodní nebo odůvodněné 
technické překážky, při vypnutí zemského digitálního 
televizního vysílání ve standardu DVB-T v rámci jedné 
oblasti nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu 
DVB-T2 v dané oblasti. Pro účely multiplexu veřejné 

Akceptováno. 
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služby v rámci souběhu po dobu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2 se na žádost České televizi udělují 
individuální oprávnění podle zákona o elektronických 
komunikacích. Úhrada nákladů této přechodové sítě 
DVB-T2 vyhrazené pro Českou televizi je poskytována 
České televizi na základě podkladů poskytnutých 
Českou televizí ve prospěch subjektů zajišťujících 
vysílaní přechodové sítě.“. 
 
2. Navrhovaný způsob změny zákona o České televizi se 

jeví jako problematický, neboť do zákona doplňované 
ustanovení § 3 odst. 4 upravuje právní vztahy pouze 
na dobu přechodu zemského digitálního televizního 
vysílání ze standardu DVB-T/MPEG2 na standard 
DVB-T2/HEVC. Má tudíž povahu ustanovení 
přechodného, které po ukončení přechodu na zemské 
digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 
nebude v zákoně plnit žádnou funkci. Pro případ, že 
by se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo 
řešením této legislativní diskrepance se zabývat, 
nabízíme možnost v části druhé čl. III upravit jinou 
problematiku a úpravu doplňovanou do § 3 odst. 4 
zařadit do přechodných ustanovení v čl. IV. Část 
druhá návrhu zákona by pak mohla mít následující 
podobu: 

 
„ČÁST DRUHÁ 
 
Změna zákona o České televizi 
 
Čl. III 
 
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Z hlediska stávající terminologie zákona o elektronických 
komunikacích bude nový text v § 3a odst. 3 následující „jiných 
sítí a služeb elektronických komunikací“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 
301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 
Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., 
zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona 
č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 
302/2011 Sb., se mění takto:  
 
1. V § 3 odst. 1 písmeno a) zní: 
„a) provozuje zemské celoplošné digitální vysílání 
alespoň 4 televizních programů, multimediálního obsahu 
a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských 
vysílacích rádiových zařízení s využitím rádiových 
kmitočtů vyhrazených pro Českou televizi státním 
orgánem, který vykonává správu kmitočtového spektra 
podle zvláštního právního předpisu1c) (dále jen „multiplex 
veřejné služby“),“. 
Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje. 
 
2. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. 
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b) 
až m). 
 
3. V § 3a odst. 3 se slova „družic a sítí elektronických 

komunikací“ nahrazují slovy „jiných sítí 
elektronických komunikací a internetu“.   

 
 
Čl. IV 
Přechodná ustanovení 
 
1. Česká televize provozuje multiplex veřejné služby po 

dobu přechodu zemského digitálního televizního 
vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 
tak, aby mimo případy, kdy to neumožňují přírodní 
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nebo odůvodněné technické překážky, při vypnutí 
zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T v rámci jedné oblasti nedošlo ke 
zmenšení území pokrytého signálem zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 
v dané oblasti. Pro účely multiplexu veřejné služby 
v rámci souběhu po dobu přechodu zemského 
digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T 
na standard DVB-T2 se na žádost České televizi 
udělují individuální oprávnění podle zákona 
o elektronických komunikacích. Úhrada nákladů 
této přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené pro 
Českou televizi je poskytována České televizi na 
základě podkladů poskytnutých Českou televizí ve 
prospěch subjektů zajišťujících vysílání 
přechodové sítě. 

 
2. Pokud Česká televize nepožádá o změnu přídělu 

rádiových kmitočtů podle čl. II bodu 8, Český 
telekomunikační úřad postupuje při udělování práv 
k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona 
o elektronických komunikacích.“. 
 
Odůvodnění:  
K bodům 1 a 2 (§ 3 odst. 1 písm. a) a b)) 
 Platné znění § 3 odst. 1 písm. a) neodpovídá 
reálnému stavu provozování televizního vysílání 
Českou televizí, neboť bylo formulováno pro účely 
přechodu ze zemského analogového na zemské 
digitální televizní vysílání. Provozování zemského 
analogového televizního vysílání již bylo na celém 
území České republiky ukončeno v roce 2012. 
V současné době naplňuje Česká televize veřejnou 
službu v oblasti televizního vysílání zejména 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJLL4PCH)



Stránka 30 (celkem 69) 

provozováním zemského digitálního vysílání, a to 
šířením televizních programů, multimediálního obsahu 
a doplňkových služeb prostřednictvím sítě zemských 
vysílacích rádiových zařízení s celoplošným pokrytím, 
tj. prostřednictvím multiplexu veřejné služby. 
Z důvodu aktualizace zákona o České televizi se 
navrhuje nové znění § 3 odst. 1 písm. a), kterým bude 
tato skutečnost vyjádřena. Požadavek celoplošného 
vysílání zůstává v ustanovení zachován, přičemž 
celoplošnost bude nadále posuzována podle § 3 odst. 3 
zákona o České televizi. 
 
K bodu 3 (§ 3a odst. 3) 
 Ve smyslu § 2 písm. h) zákona o elektronických 
komunikacích se „sítí elektronických komunikací 
rozumí přenosové systémy, které umožňují přenos 
signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových 
sítí“. Platné znění § 3a odst. 3 je tedy formulováno 
nepřesně, neboť vytváří dojem, že šíření televizního 
vysílání prostřednictvím družic není šířením vysílání 
prostřednictvím sítí elektronických komunikací. Za 
účelem zpřesnění tohoto ustanovení se navrhuje 
stanovit, že programy, pořady a jejich části může 
Česká televize šířit prostřednictvím multiplexu veřejné 
služby, a rovněž prostřednictvím jiných sítí 
elektronických komunikací (zahrnujících všechny 
v úvahu připadající sítě elektronických komunikací) 
a internetu. 
 

3. Pokud se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodne 
setrvat u stávající podoby části druhé, je třeba výčet 
zákonů v úvodní větě upravit ve smyslu čl. 65 odst. 2 
legislativních pravidel vlády tak, že se z něho vypustí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ztratilo relevanci akceptací předchozích připomínek. 
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zákon č. 36/1993 Sb., zákon č. 253/1994 Sb. a zákon 
č. 301/1995 Sb., neboť zákon č. 39/2001 Sb. zavedl 
zcela nové znění § 3 a tudíž se předchozí novely 
zákona č. 483/1991 Sb. staly irelevantními. 

Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínka:  
K návrhu, Čl. II, Přechodná ustanovení, bodu 6.:  
Šíření zemského digitálního televizního vysílání 
prostřednictvím sítí DVB-T by mělo být ukončeno dnem 
1. února 2021. Dle našeho názoru však není vhodně 
zvolená úprava obsažená v druhé větě bodu 6., kdy 
případné prodloužení termínu má stanovit vláda svým 
usnesením. V důsledku by tedy usnesení vlády měnilo 
prováděcí právní předpis. Požadujeme tento bod upravit. 

Akceptováno. 
Termín ukončení bude stanoven v nařízení vlády o technickém 
plánu přechodu. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

1. K čl. I, bodu 1:  
Ustanovení § 63 odst. 1 upravuje náležitosti smlouvy 
o poskytování veřejně dostupné služby elektronických 
komunikací. Nově vkládaný text do písmene o) však není 
svou povahou, tak jak je formulován, náležitostí smlouvy 
a do tohoto ustanovení se nehodí. Doporučujeme proto 
vkládaný text vložit do jiného vhodnějšího ustanovení 
zákona (Hlavy IV zákona - Práva a povinnosti 
podnikatelů, účastníků, spotřebitelů a koncových 
uživatelů) a formulovat jej jako povinnost na straně 
účastníků smlouvy. 

Vysvětleno. 
Jedná se o složitý kompromis, dle názoru předkladatele jde 
o upřesnění náležitostí smlouvy, analogicky též jako ustanovení 
§ 63 odst. písm. p). 

 2. K čl. I, bodu 2:  
V nově vkládaném odstavci 13 je navrhováno, že Úřad 
zajistí prostřednictvím „účinných opatření“ ochranu 
výhradního využití rádiového spektra v pásmu 470-694 
MHz. Z důvodové zprávy ani dalšího textu návrhu či 
původního textu zákona však nelze dovodit, jaká „účinná 
opatření“ se mají na mysli a jaká bude jejich povaha, resp. 
forma – zda se bude jednat o technická opatření či 
opatření, která by zasahovala do práv fyzických či 
právnických osob. Požadujeme proto vysvětlení, případně 

Akceptováno ve smyslu připomínky. 
Předmětná úprava by vložena do § 100 odst. 5 a postup ČTÚ 
bude obdobný jako podle dosavadního znění tohoto ustanovení. 
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doplnění návrhu, resp. důvodové zprávy.  
Tato připomínka je zásadní. 

 3. K čl. I, nově doplněnému bodu 3 na základě 
připomínky předsedy vlády: 

Je-li smyslem změny navázání na ustanovení § 1752 OZ, 
předně upozorňujeme, že toto ustanovení se netýká změn 
smlouvy, ale změn obchodních podmínek, jejichž obsah 
se stává součástí obsahu smlouvy na základě odkazu 
(nepřímé ujednání). Z navrhované úpravy však není 
zřejmé, zda se předpokládá, že určitá část obsahu smlouvy 
(a která) může být určena také odkazem na obchodní 
podmínky. V tomto směru by měl být záměr předkladatele 
nejprve vyjasněn. Teprve na předpokládanou možnost 
určení určité části obsahu smlouvy odkazem na obchodní 
podmínky lze navázat možnost jejich jednostranné změny. 
Rovněž je třeba postavit najisto, zda jsou ve všech 
případech vymezených smluv naplněny předpoklady 
ustanovení § 1752 OZ (zejména zda jde individuálně 
neprojednávané smlouvy zavazující dlouhodobě k 
opětovným plněním stejného dluhu a vyplývá-li z povahy 
závazku již při jednání o uzavření smlouvy rozumná 
potřeba jejich pozdější změny), anebo zda má tato úprava 
sloužit pouze pro případ, že jsou tyto předpoklady dány. 
Konečně je třeba zvážit, zda je třeba s přihlédnutím k 
řešené problematice činit z tohoto jinak fakultativního 
ujednání obligatorní součást každé smlouvy. 
 
Dále upozorňujeme, že k platnosti ujednání o 
jednostranné změně obchodních podmínek je třeba také 
ujednat, (1) jak se změna druhé straně oznámí, (2) právo 
změny odmítnout a (3) výpovědní doba dostatečná k 
obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Není 
zřejmé, proč jsou v navrhované úpravě zdůrazněny jen 
určité prvky tohoto ujednání. Navrhujeme proto zvážit 

Vysvětleno. 
Dle názoru MPO předložený návrh odpovídá variantě b).  
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dvě varianty řešení: a) celý bod pro vypustit, spolehnout 
se na podpůrnou aplikaci ustanovení § 1752 OZ a v 
navrhované úpravě upravit pouze odchylky od této úpravy 
ve prospěch zákazníka, b) důsledně převzít do navrhované 
úpravy všechny prvky nezbytné pro sjednání jednostranné 
změny obchodních podmínek. Přikláníme se k variantě 
sub a), proto navrhujeme bod 3 vypustit. 

 4. K čl. I, nově doplněnému bodu 4 na základě 
připomínky předsedy vlády: 

Poukazujeme na problematičnost subjektivizující a 
neurčité podmínky pro zesílenou informační povinnost, 
jež se má uplatnit, pokud „změna nevede ke zlepšení 
postavení účastníka“. Její uplatnění může vést k libovůli 
na straně podnikatele, anebo jej může přivést do svízelné 
situace, kdy bude nucen zkoumat, zda ta či ona změna 
nemůže vést ke zhoršení postavení kteréhokoli účastníka. 
Rovněž navrhujeme vypustit pro nadbytečnost slova „, 
jestliže nové podmínky nebude účastník akceptovat.“. 

Vysvětleno. 
Poukaz problematičnost subjektivní a neurčité podmínky není 
v tomto případě relevantní, když aktuálně platné znění zákona o 
elektronických komunikacích je použit obdobný termín 
(zlepšení/zhoršení). 
Cílem navrhované změny ustanovení § 63 odst. 6 je to, aby v 
případě změny vyjmenovaných podstatných náležitostí smlouvy 
nebo v případě změn, které nejsou ve prospěch zákazníka, musel 
být účastník informován o svém právu na odstoupení od 
smlouvy uzavřené na dobu určitou bez sankcí, pokud se změnou 
smlouvy nesouhlasí. 

 5. K čl. II obecně: 
Máme za to, že řada z navržených bodů přechodných 
ustanovení, přechodnými ustanoveními nejsou (např. 
definice přechodové sítě v bodu 3), ale jde o normativní 
text, v některých případech dokonce o deklaratorní text 
(např. bod 4 první věta). Dále je např. v bodu 3 poslední 
věta udělována pravomoc Českému telekomunikačnímu 
úřadu k udělování individuálních oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů, aniž jsou stanoveny bližší podmínky 
tohoto udělování?! Tento text nemá nic společného 
s přechodnými ustanoveními. S poukazem na čl. 51 
Legislativních pravidel vlády proto požadujeme, aby 
přechodná ustanovení byla přepracována tak, aby 
odpovídala citovanému článku Legislativních pravidel 
vlády. Normativní text přechodných ustanovení 
doporučujeme přesunout do textu návrhu novely – vložit 

Částečně akceptováno, vysvětleno, upraveno dle připomínek 
ČTÚ. 
 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o prováděcí předpis 
jednorázového charakteru, tak je zmocnění k vydání technického 
plánu přechodu v přechodných ustanovení, obdobně tomu bylo 
i v případě přechodu z analogového na digitální televizní 
vysílání, viz zákon č. 304/2007 Sb. nebo zákon č. 235/2006 Sb. 
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nové ustanovení, případně novou část, která bude 
upravovat danou problematiku. V této souvislosti je třeba 
poukázat i na fakt, že dle čl. 55 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády není zpravidla možné text přechodných 
ustanovení novelizovat. Proces přechodu zemského 
digitálního vysílání ze standardu DVB-T na standard 
DVB-T2 je přitom plánován až do roku 2021. Normativní 
ustanovení obsažená v přechodných ustanoveních by tak 
nebylo možné po nabytí účinnosti tohoto zákona měnit.  
Tato připomínka je zásadní. 

 6. K čl. III:  
Z textu ustanovení druhé věty v nově navrženém odstavci 
4 není zřejmé, na čí žádost se České televizi udělují 
individuální oprávnění podle zákona o elektronických 
komunikacích. Informace není patrná ani z důvodové 
zprávy.  Pravděpodobně tak bude na žádost samotné 
České televize, nicméně legislativní text by měl být 
formulován jednoznačně a srozumitelně. Proto 
doporučujeme ve druhé větě odstavce 4 specifikovat, na čí 
žádost se individuální oprávnění udělují. 

Akceptováno, text upraven na základě připomínky MK. 

 7. K čl. III:  
V poslední větě nově navrženého odstavce 4 
doporučujeme vypustit slovo „této“ pro nadbytečnost 
a dále doporučujeme část věty za slovy „základě 
podkladů“ formulovat takto: „operátora přechodové sítě, 
zvoleného Českou televizí“. 

Akceptováno, vysvětleno, text upraven na základě 
připomínky MK. 

Ministerstvo 
vnitra 

Nad rámec návrhu – k § 118 odst. 13: 
Na rozdíl od neposkytování údajů při volání v pevných 
sítích není nezpřístupnění lokalizačních a identifikačních 
údajů při tísňovém volání z mobilních komunikačních sítí 
správním deliktem [srov. § 118 odst. 13 písm. d) a h) a § 
118 odst. 21 písm. a) zákona  
o elektronických komunikacích]. Vzhledem k tomu, že 
v mobilních sítích je realizováno 90 % tísňových volání, 

Akceptováno. 
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považujeme za nezbytné, aby nesplnění povinnosti 
zpřístupnění lokalizačních a jiných identifikačních údajů 
bylo zakotveno jako správní delikt. Požadujeme proto v § 
118 odst. 13 vložit nové písmeno i), které zní: 
„i) v rozporu s § 33 odst. 5 bezodkladně nezpřístupní 
lokalizační a jiné údaje, které umožňují identifikaci 
volajícího,“. 
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) 
až n). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 Doporučující připomínky  
 K čl. I bodu 1 – k § 63 odst. 1:  

Text navrhovaného ustanovení obsahově neodpovídá 
textu uvedenému v platném znění zákona s vyznačením 
navrhovaných změn. Doporučujeme proto tento nesoulad 
odstranit. 

Akceptováno. 

 K čl. I bodu 2 – k § 100 odst. 13:  
Ministerstvo vnitra z hlediska své koordinační úlohy pro 
informační a komunikační technologie obecně považuje 
sousloví „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ za 
nedostačující, neboť umožňuje zveřejnění kdekoli na 
internetu. Doporučujeme proto, aby bylo přesně 
stanoveno místo na internetu, kde budou informace 
uveřejňovány. 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o zavedený obrat, kterým je myšleno na internetových 
stránkách ČTÚ, bude doplněno do důvodové zprávy. 

 K čl. V:  
Navrhovaný zákon má nabýt účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. 
Tím vzniká riziko, že by nebyla dodržena legisvakanční 
lhůta 15 dní, pokud by došlo k vyhlášení zákona v druhé 
polovině kalendářního měsíce.  
§ 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o 
Sbírce mezinárodních smluv, podmiňuje nabytí účinnosti 
právního předpisu před patnáctým dnem jeho vyhlášení 
naléhavým obecným zájmem. Ten však v důvodové 

Akceptováno. 
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zprávě k návrhu zákona uveden není. Doporučujeme proto 
stanovit nabytí účinnosti nejdříve 15 dní od vyhlášení. 

 Nad rámec návrhu: 
Upozorňujeme na nesoulad křížových odkazů v § 118 
odst. 13 písm. j), § 118 odst. 21 písm. b), § 118 odst. 22 
písm. b) a c). 

Částečně akceptováno. 
Chybný odkaz v § 118 odst. 21 písm. b) opraven, v ostatních 
ustanoveních nebyl nesoulad identifikován. 

 Připomínky legislativně technického a formálního 
charakteru 

 

 K čl. I – k úvodní větě:  
V úvodní větě ustanovení jsou chybně uvedena čísla 
zákonů, v jejichž znění je zákon o elektronických 
komunikacích. Doporučujeme proto slova „zákona č. 
258/2014 Sb., zákona 378/2012015 Sb.“ nahradit slovy 
„zákona č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona 
č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb.“ 

Akceptováno. 

 K čl. II bodu 3:  
Navrhujeme slova „prostřednictvím přechodových sítích“ 
nahradit slovy „prostřednictvím přechodových sítí“. 

Akceptováno. 

 K čl. II bodu 4:  
1. Navrhujeme slova „celoplošným sítí“ nahradit slovy 

„celoplošným sítím“. 
2. Navrhujeme slova „vysílání v sítí“ nahradit slovy 

„vysílání v sítích“. 

Akceptováno. 

 K čl. II bodu 10:  
Navrhujeme slova „k datu stanoveném v bodu“ nahradit 
slovy „k datu stanovenému  
v bodu“. 

Akceptováno. 

 K důvodové zprávě – k čl. II bodu 1: 
Navrhujeme slova „obsah Technický plán přechodu“ 
nahradit slovy „obsah Technického plánu přechodu“. 

Akceptováno. 

Hospodářská 
komora ČR 

Zásadní připomínky:  
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 1. Připomínka k Části první Změna zákona 
o elektronických komunikacích, Čl. I, bod 1 § 63 
odst. 1 písm. o) 

Navrhujeme dotčené písmeno upravit následovně: 
„o), přičemž v případě přenesení telefonního čísla 
neskončí výpovědní doba účastnické smlouvy, nesmí být 
delší později než 10 dnů ode dne, kdy podnikateli, se 
kterým byla uzavřena účastnická smlouva, na jejímž 
základě účastník využívá telefonní číslo, o jehož přenesení 
žádá, byla doručena platná objednávka na přenesení 
telefonního čísla“. 
Zároveň navrhujeme, aby bylo zpracováno hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  
Odůvodnění: 
Znění považujeme za nejednoznačné. Z navrhovaného 
znění není zřejmé, zda se nově stanoví:  

a) speciální výpovědní doba, resp. speciální 
výpovědní důvod ukončení účastnické smlouvy 
pro případ přenesení telefonního čísla, či zda se  

b) standardní výpovědní doba účastnické smlouvy 
v případě přenesení telefonního čísla zkracuje na 
10 dnů ode dne, kdy je podnikateli doručena 
objednávka k přenesení telefonního čísla. 

Máme za to, že z textu ustanovení i důvodové zprávy 
vyplývá, že by se (dle interpretačních pravidel) měl 
používat výklad sub a) výše, nicméně jsme přesvědčeni, 
že zájmem tvůrce, zákonodárce, účastníků i poskytovatelů 
by mělo být uplatnění výkladu sub b) výše, který však ve 
stávajícím znění odporuje jazykové interpretaci.  
V případě, že by se jednalo o případ uvedený sub a), tj. že 
by nově navrhované ustanovení stanovilo nový výpovědní 
důvod a speciální výpovědní dobu pro případ přenesení 
telefonního čísla, znamenalo by to komplikace jak pro 
účastníky, tak i pro poskytovatele služeb elektronických 

Smysl připomínky akceptován úpravou dle připomínky 
ČTÚ. 
Na základě rozhodnutí vlády se k tomuto návrhu zákona RIA 
nevypracovává. 
 
Reakce HK na návrh vypořádání 
Co se týká připomínky k části Změna zákona o elektronických 
komunikacích, čl. I, bod 2, který navrhuje změnu v § 63 odst. 1, 
kdy se mají na konci textu písmene o) doplnit slova:  
„přičemž v případě požadavku účastníka na přenesení 
telefonního čísla musí dojít k zániku smlouvy nejpozději 10 dnů 
poté, kdy bylo ze strany účastníka učiněno právní jednání 
k ukončení poskytování veřejně dostupné služby; to platí i v 
případě, že byl požadavek na přenesení telefonního čísla učiněn 
po takovém právním jednání a doba zbývající do zániku smlouvy 
je delší než 10 dnů,“,  
trváme na formulaci, kterou navrhla HK ČR.  
Odůvodnění:  
Návrh MPO by stanovil, že smlouva by zanikla na základě 
požadavku účastníka na přenesení čísla do 10 dnů od okamžiku 
podání výpovědi. V úpravě je potřeba jasně a nezpochybnitelně 
stanovit a zakotvit princip, že k započetí běhu zkrácené 
výpovědní lhůty může dojít teprve v okamžiku, kdy je zřejmé (i 
opouštěnému poskytovateli), že zákazník skutečně bude 
přenesení čísla realizovat – to nastává až v případě zadání 
objednávky do systému společného řešení přenositelnosti (ve 
smyslu opatření obecné povahy č. 10, vydaného ČTÚ – 
OOP10). Navrhované znění MPO by navíc mělo zcela negativní 
dopad do právní jistoty obou smluvních stran zejména tím, že 
přesné datum ukončení smlouvy by nemusel v řadě případů 
opouštěný poskytovatel být schopen stanovit (protože 
požadavek na přenesení čísla je na základě výše uvedeného 
OOP10 činěn vůči přejímajícímu, tj. novému poskytovateli, a 
stávající poskytovatel se tak o něm vůbec nemusí dozvědět, 
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komunikací.  
Komplikací pro účastníky je nepochybně nová povinnost 
specifikovat přesný výpovědní důvod v případě přenesení 
telefonního čísla, což za stávajícího právního stavu nutné 
není a je možné podat pouze výpověď obecnou. Pro 
poskytovatele to pak znamená rovněž komplikaci, jelikož 
v případě, že účastník, který vypoví smlouvu bez určení, 
že se jedná o výpověď z důvodu přenesení telefonního 
čísla a následně podá výpověď z důvodu přenesení 
telefonního čísla např. 2 dny před skončením standardní 
výpovědní doby, resp. je zadána objednávka k přenesení 
telefonního čísla méně než 4 pracovní dny před 
skončením standardní výpovědní doby, které mají 
poskytovatelé k tomu, aby řádně a včas přenesli telefonní 
číslo k jinému poskytovateli, stanovila by se výpovědní 
doba nová. Avšak poskytovatel již není schopen zajistit, 
aby účastnická smlouva pokračovala i po uplynutí 
standardní výpovědní doby a pokračovala až do doby, kdy 
skončí výpovědní doba z důvodu přenesení telefonního 
čísla. Tato situace za dnešní právní úpravy nemůže nastat, 
jelikož účastník, dojde-li k začátku procesu přenesení 
telefonního čísla méně než 4 pracovní dny před 
ukončením účastnické smlouvy, musí být srozuměn s tím, 
že mu nemusí stávající poskytovatel poskytovat služby 
nepřetržitě s ohledem na technickou komplikaci ukončení 
účastnické smlouvy a průběhu procesu přenesení 
telefonního čísla. Účastnická smlouva za dnešního 
právního stavu skončí a proces přenesení je dokončen až 
po jejím ukončení. Dle výkladu návrhu uvedenému sub a), 
který připadá v úvahu, by se tak účastnická smlouva měla 
prodloužit právě o výpovědní dobu z důvodu přenesení 
telefonního čísla, což je novum, se kterým nepočítají ani 
účastníci a ani poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací. Prakticky by tak zcela paradoxně mohlo dojít 

resp. může se o něm dozvědět až když je pozdě – po uplynutí 10 
dnů od podání výpovědi zákazníkem), a v řadě případů by toto 
ukončení mohlo být zjištěno až zpětně, přičemž by zároveň 
hrozil v praxi až několikadenní výpadek služeb zákazníkům, 
včetně spotřebitelů. 
 
Stanovisko MPO k vyjádření HK 
MPO trvá na stávajícím textu, případně s možným upřesněním. 
 
Zákon o elektronických komunikacích ani jiný obecně závazný 
právní předpis nijak nevymezuje termín „objednávka přenosu 
telefonního čísla“ (to činí pouze opatření obecné povahy ČTÚ č. 
OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační 
podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady 
pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností telefonních čísel). 
 
Objednávku přenesení čísla upravuje výše uvedené opatření 
obecné povahy tak, že ji opouštěnému poskytovateli služeb 
předává budoucí (přejímající) poskytovatel služeb. Nejedná se 
tedy právní úkon účastníka vůči dosavadnímu poskytovateli 
služeb, jak byl záměr předkladatele. 
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k prodloužení celého procesu přenesení telefonního čísla, 
nikoliv jeho zkrácení, jak je navrhovatelem avizováno 
a čeho má být navrhovaným zněním dosaženo. 
Bohužel ani důvodová zpráva nevnáší do této věci jasno, 
když uvádí, že se stanoví maximální doba výpovědní doby 
v případě přenesení telefonního čísla. Toto vysvětlení 
nového ustanovení jednoznačně podporuje variantu 
výkladu zmíněnou sub a), tedy že se stanoví nový 
výpovědní důvod pro ukončení účastnické smlouvy 
a maximální výpovědní doba pro tuto výpověď.  
Z navrhovaného znění je pak zcela jasné, že není stanoven 
nový výpovědní důvod účastnické smlouvy z důvodu 
přenesení telefonního čísla a není ani stanovena pro tento 
případ nová výpovědní doba, avšak je stanoveno, že 
v případě, že účastník, který podá výpověď a požádá 
o přenesení telefonního čísla v rámci této standardní 
výpovědní doby, neskončí tato výpovědní doba později 
než 10 dnů ode dne, kdy je opouštěnému poskytovateli 
služeb doručena objednávka k přenesení telefonního čísla. 
Zcela jistě tak nedojde v žádném uvažovaném případě 
k prodloužení doby pro přenesení telefonního čísla, vždy 
se bude jednat o zkrácení či maximálně zachování 
stávajícího stavu v případě, bude-li objednávka 
k přenesení telefonního čísla zadána 10 a méně dnů před 
uplynutím výpovědní doby. 

 2. Připomínka k Části první Změna zákona 
o elektronických komunikacích, Čl. I, bod 2 § 100 
odst. 13 a Část druhá Změna zákona o České 
televizi, Čl. III § 3 odst. 4 

Navrhujeme pozastavení legislativního procesu 
příslušných změn a zahájení notifikačního procesu 
s Evropskou komisí. Znovuzahájení legislativního procesu 
poté, co bude notifikační proces uspokojivě ukončen.  
Odůvodnění: 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Předkladatel postupuje dle úkolů daných usnesením vlády ze 
dne 20. července 2016 č. 648 (bod II písm. c)). 
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Podle § 100 odst. 13 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (ZEK) mají 
být uhrazeny náklady na odstranění rušení provozovateli 
rádiového spektra v pásmu 470-694 MHz pro neplacené 
zemské digitální televizní vysílání. 
Podle § 3 odst. 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
ve znění pozdějších předpisů (ZoCT) pak má probíhat 
úhrada nákladů přechodové sítě DVB-T2 vyhrazené pro 
Českou televizi ve prospěch a na základě podkladů 
Českou televizí zvoleného operátora přechodové sítě. 
Máme za to, že poskytnutí úhrady nákladů podniku, který 
působí na trhu, kde probíhá hospodářská soutěž (včetně 
obchodu mezi členskými státy EU) naplňuje definici 
veřejné podpory. 
Vláda v bodě 2 usnesení vlády ze dne 20. července 2016 
č. 648, kterým schválila Strategii rozvoje zemského 
digitálního televizního vysílání, konstatovala, že 
poskytnutí veřejné podpory v rámci přechodu na DVB-T2 
je možné až po schválení příslušných opatření Evropskou 
komisí. Tedy po ukončení notifikačního procesu. 
Povinnost notifikace vyplývá z čl. 108 odst. 3 Smlouvy  
o fungování Evropské unie, který mimo jiné stanoví, že: 
„Komise musí být včas informována o záměrech 
poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla podat svá 
vyjádření…….Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená 
opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné 
rozhodnutí.“ 
Z uvedeného je zřejmé, že proces legislativních změn, 
které přímo garantují určité formy úhrady nákladů, může 
být zahájen teprve poté, co budou jednotlivá legislativní 
opatření notifikována Evropské komisi a Evropská komise 
dospěje k závěru ohledně jejich slučitelnosti se Smlouvou  
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o fungování Evropské unie. V tomto směru upozorňujeme 
na některá rozhodnutí Evropského soudního dvora, ve 
kterých Evropský soudní dvůr jednoznačně konstatuje, že 
i opatření legislativní povahy může samo o sobě 
představovat veřejnou podporu: 
Rozhodnutí ve věci C-279/08, 
Rozhodnutí ve věci T-211/05, 
Rozhodnutí ve věci T-251/11. 
Dle našeho názoru je tedy nezbytné provést notifikační 
proces a vyčkat rozhodnutí Evropské komise před tím, než 
budou legislativní změny rozeslány do meziresortního 
připomínkového řízení. Dotčené subjekty se mohou 
k návrhům legislativních změn kompetentně vyjádřit 
teprve poté, co bude znám jejich dopad a poté, co bude 
vyloučeno, že se jedná o zakázanou (neslučitelnou) 
veřejnou podporu. 
Další možností, jak danou situaci řešit, je nekonstituovat 
nárok na úhradu nákladů přímo zákonem, ale ponechat 
rozhodnutí o úhradě na správním rozhodnutí příslušného 
orgánu – v tomto případě zřejmě Český telekomunikační 
úřad při splnění konkrétních podmínek včetně neexistence 
zakázané veřejné podpory. Notifikační proces by potom 
byl proveden před vydáním rozhodnutí o konkrétní 
úhradě. 

 3. Připomínka k Části první Změna zákona 
o elektronických komunikacích, Čl. I, bod 2 § 100 
odst. 13 

Navrhujeme dotčený odstavec upravit následovně: 
„(13) Úřad zajistí prostřednictvím účinných opatření 
ochranu výhradního využití rádiového spektra v pásmu 
470-694 MHz pro neplacené zemské digitální televizní 
vysílání proti rušení. Za tím účelem zveřejňuje způsobem 
umožňujícím dálkový přístup pravidelně aktualizované 
informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Text upraven na základě připomínek ČTÚ a MK, problematika 
je nově upravena změnou současného ustanovení § 100 odst. 5.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJLL4PCH)



Stránka 42 (celkem 69) 

televizního vysílání a o způsobech odstraňování rušení, 
a to včetně úhrady nákladů na odstranění rušení 
provozovatelem rušícího zařízení.“ 
Odůvodnění: 
Zemské digitální vysílání musí mít zajištěnu ochranu bez 
ohledu na to, zda slouží pro placené nebo neplacené TV. 
Z textu ustanovení není zřejmé, zda má být veškeré 
vysílání v pásmu 470-694 MHz bezplatné nebo zda může 
jít jak o placené tak neplacené služby s tím, že pouze 
neplacené vysílání je chráněno proti rušení. Toto by 
odporovalo všem principům správy kmitočtového spektra. 
Z čistě jazykového výkladu by potom spíše vyplývalo 
pouze to, že ochrana proti rušení bude zákonem 
garantována neplacenému zemskému digitálnímu vysílání, 
nikoliv to, že vysílání v daném spektru má být neplacené. 
S ohledem na text Strategie rozvoje zemského digitálního 
televizního vysílání, musí být otázka platby diváků za 
poskytované služby jednoznačně vyřešena předem.  
Strategie výslovně neuvádí, že televizní programy 
přenášené prostřednictvím platformy zemského 
digitálního televizního vysílání budou poskytovány 
bezplatně. Předpokládáme však, že zajištění 
„bezplatného“ příjmu televizních programů 
prostřednictvím DVB-T2 pro širokou veřejnost je jedním 
z cílů Strategie. Placené vysílání však není vyloučeno. 
Záležitost je tak relevantní s ohledem na rozsah veřejné 
podpory, jejíž dopad na daný trh bude hodnocen mimo 
jiné z pohledu ceny/dostupnosti poskytovaných služeb. 

 4. Připomínka k Čl. II Přechodná ustanovení, bod 6 
a 9 

Navrhujeme dotčené body upravit v souladu s obsahem 
rozhodnutí EU o harmonizaci pásma 700 MHz a v 
souladu s parametry navrhovaných kompenzací 
provozovatelům stávajících sítí. 

Akceptováno. 
Rovněž byl doplněn text § 27 odst. 5 o ustanovení upravující 
postup ČTÚ v případě řízení před EK ve věci veřejné podpory. 
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Odůvodnění:  
Navrhovaná ustanovení této části novely zákona 
o elektronických komunikacích mají mj. zajistit přechod 
z technologie DVB-T na DVB-T2 a to v souladu se 
stávající a připravovanou harmonizací EU.  
Bod 6. článku II., tj. stanovení termínu ukončení vysílání 
ve standardu DVB-T, považujeme za nutné upravit 
v souladu s výsledkem dohody ohledně obsahu rozhodnutí 
EU o harmonizaci pásma 700 MHz. Tato dohoda, která 
byla avizována Evropskou komisí dne 14. 12. 2016, 
stanovuje, že datem uvolnění pásma je 30. 6. 2020 s tím, 
že výjimky umožňující posun tohoto data budou jasně 
definovány (kompromisní text vycházející 
z pozměňovacích návrhů ITRE). 
Podle našeho přesvědčení nelze stanovit datum ukončení 
vysílání DVB-T pozdější než bude uvedeno 
v harmonizačním rozhodnutí EU, pokud nebude jasně 
uvedeno, na základě jaké výjimky stanovené budoucím 
rozhodnutím EU bude možné stanovení tohoto pozdějšího 
data odůvodnit. 
Bod 9 článku II. definuje náklady, které mají být hrazeny 
jako kompenzace provozovatelům stávajících sítí. Tato 
kompenzační ustanovení nejsou podložena dostatečnou 
analýzou a odůvodněním, a do poskytnutí takového 
jasného odůvodnění je tak nutné je považovat za 
nepřiměřená a excesivní. Samotná Strategie rozvoje 
zemského digitálního televizního vysílání, schválená 
vládou ČR, pak předpokládá, že „je nutno veškeré 
kompenzace navrhované v této Strategii, jejich rozsah 
a podmínky udělení považovat za předběžný návrh, který 
bude v případě nutnosti v návaznosti na přijetí Strategie 
dále konzultován na vnitrostátní úrovni, případně také na 
úrovni orgánů EU” (bod 1.2. této Strategie). 
Z tohoto pohledu je proto považujeme za nutné, aby 
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důvodová zpráva byla doplněna o informaci, zda a s 
jakým výsledkem byly parametry navrhovaných 
kompenzací konzultovány s ÚOHS či s Komisí EU. 

Úřadu vlády ČR 
- Odbor 
kompatibility  

Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 
EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády 
(LPV), v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 
v platném znění. 
V části F) zhodnocení slučitelnosti je v případě směrnice 
o univerzální službě uveden překlep. Nejedná se 
o směrnici 2002/21/ES (rámcová směrnice), ale 
o směrnici 2002/22/ES.  
Žádáme upravit. 

Akceptováno. 

Úřad vlády ČR – 
vedoucí Úřadu 
vlády 

Doporučujeme sledovat (a případně promítnout do textu) 
aktuální vývoj projednávání návrhu rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady o využití kmitočtového 
pásma 470 – 790 MHz, jehož klíčovým tématem je 
závazné uvolnění pásma 700 MHz k určitému termínu ve 
všech členských státech a který úzce souvisí s přechodem 
na DVBT2 a přídělem kmitočtů.  
V rámci prvního trialogu mezi Evropským parlamentem 
a Radou, který se uskutečnil dne 14. 12., se podařilo 
nalézt dohodu. Celkový dohodnutý balíček obsahuje 
povinnost pro členské státy uvolnit pásmo 700 MHz do 
roku 2020 s možností zpoždění o 2 roky. Výsledná 
dohoda obsahuje v čl. 1 uzavřený seznam důvodů pro 
zpoždění, který bude uveden v příloze k rozhodnutí. 
Posouzení finálního textu rozhodnutí proběhne v lednu 
2017. Je proto třeba zajistit, aby byly navrhované změny 
zákonů v souladu s výsledným obsahem tohoto rozhodnutí 
a povinnostmi pro Českou republiku, které z rozhodnutí 

Akceptováno. 
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vyplývají. 
Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínky  

 Obecné připomínky k předkládanému návrhu: 
 
1. V předloženém materiálu není nikde uvedeno, co 
vlastně znamenají zkratky DVB-T a DVB – T2. 
Doporučujeme doplnit do textu vysvětlení těchto zkratek. 
 
2. V předkládaném podkladu chybí uvedení skutečnosti, 
že s přechodem na standard DVB – T2 je spojena nutnost 
obměny televizních vysílačů. Doporučujeme tuto 
skutečnost doplnit do předkládaného návrhu. 

Částečně akceptováno. 
 
Doplněna důvodová zpráva. 
 
 
 
Uvedeno v důvodové zprávě v části H. 

 K obecné části důvodové zprávy písmenu F): 
 
3. V druhé odrážce je chybně uvedena citace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES. Vzhledem 
k tomu, že předmětná směrnice je citována rovněž v třetí 
odrážce, doporučujeme druhou odrážku zcela vypustit.  
 
4. V třetí odrážce doporučujeme upravit název předmětné 
směrnice tak, aby odpovídal jejímu názvu uvedenému 
v Eurlexu, který zní: 
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze 
dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro 
sítě a služby elektronických komunikací (rámcová 
směrnice)“. 
 
5. V páté odrážce je chybně uvedena citace směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES. V souladu 
s Eurlexem název této směrnice zní: 
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/19/ES ze 
dne 7. března 2002 o přístupu k sítím elektronických 
komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném 

Akceptováno. 
 
Text upraven, v případě bodu se jedná o překlep v číselném 
označení směrnice. 
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propojení (přístupová směrnice)“. 
Ministerstvo 
obrany 

Doporučující připomínky  

 1. Obecná připomínka:  
Systematiku navrhovaného zákona o elektronických 
komunikacích nelze v předloženém znění akceptovat, 
neboť je zpracována nedostatečně z hlediska legislativně-
technického zpracování. Do části první, čl. II „Přechodná 
ustanovení“ jsou vložena ustanovení, která do nich 
z hlediska systematiky podle Legislativních pravidel 
vlády nepatří, neboť se jedná buďto o normativní text 
(především bod 7, 10 věta druhá, 11, 12 věta první a druhá 
a 13), zmocňovací ustanovení (především bod 1, 2, 4, 5 
a 6) či o výkladová ustanovení (především bod 3 a 9). 
Navrhujeme proto dotčená ustanovení z čl. II vypustit 
a zpracovat je do čl. I jako samostatná novelizující 
ustanovení tak, aby byla zajištěna přehlednost 
novelizovaného zákona. 
 
Odůvodnění:           
Systematiku a obsah návrhu zákona je nutné podřídit čl. 
51 odst. 1 Legislativních pravidel vlády. 
Tato připomínka je doporučující. 

Částečně akceptováno, vysvětleno, upraveno dle připomínek 
ČTÚ. 
 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o prováděcí předpis 
jednorázového charakteru, tak je zmocnění k vydání technického 
plánu přechodu v přechodných ustanovení, obdobně tomu bylo 
i v případě přechodu z analogového na digitální televizní 
vysílání, viz zákon č. 304/2007 Sb. nebo zákon č. 235/2006 Sb. 
  

 2. K části první, čl. II bodu 3: 
Navrhujeme zrušit slova „v souladu s požadavky Strategie 
rozvoje zemského digitálního televizního vysílání 
schválené usnesením vlády ze dne 20. července 2016 č. 
648 (dále jen „Strategie“).“. 
 
Odůvodnění:           
Čl. 45 Legislativních pravidel vlády odkaz na individuální 
právní akt nepřipouští. Odkaz na strategický dokument 
přijatý na základě usnesení vlády může být uveden 
v důvodové zprávě k navrhovanému ustanovení zákona. 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAJLL4PCH)



Stránka 47 (celkem 69) 

Tato připomínka je doporučující. 
 3. K části druhé, čl. IV: 

Navrhujeme slova „podle čl. II bodu 8“ nahradit slovy 
„podle čl. II bodu 7“. 
 
Odůvodnění:           
Žádosti o změnu přídělů rádiových kmitočtů jsou 
upraveny pod bodem 7 navrhované úpravy. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 
 
Odkaz bude opraven podle konečné systemizace textu. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučující připomínky  

 1. K článku II: 
Doporučujeme zvážit, zda všechny body obsažené v čl. II 
obsahově odpovídají přechodným ustanovením (ve 
smyslu Legislativních pravidel vlády). 

Částečně akceptováno, vysvětleno, upraveno dle připomínek 
ČTÚ. 
 
S ohledem na skutečnost, že se jedná o prováděcí předpis 
jednorázového charakteru, tak je zmocnění k vydání technického 
plánu přechodu v přechodných ustanovení, obdobně tomu bylo 
i v případě přechodu z analogového na digitální televizní 
vysílání, viz zákon č. 304/2007 Sb. nebo zákon č. 235/2006 Sb. 

 2. K článku IV: 
Způsob, jakým přechodné ustanovení v čl. IV pouze 
odkazuje na bod obsažený v přechodných ustanoveních ke 
změně zákona  
o elektronických komunikacích, nepovažujeme za 
vhodný. Dále podle našeho názoru přechodné ustanovení 
upravené v čl. IV. upravující postup Českého 
telekomunikačního úřadu obsahově neodpovídá části 
druhé (Změna zákona o České televizi). 

Neakceptováno. 
 
Tato ustanovení jsou vzájemně provázána a jsou upravována 
jedním návrhem zákona, jsme tedy toho názoru, že takto 
formulovaný odkaz je možný. 

Asociace 
provozovatelů 
mobilních sítí 

K části PRVNÍ, čl. I k novelizačnímu bodu 1 (§ 63 
odst. 1 zákona o elektronických komunikacích) 
Navrhovaným bodem 1 se v § 63 odst. 1 na konci textu 
písmene o) doplňují slova „, přičemž výpovědní doba 

Smysl připomínky akceptován úpravou dle připomínky 
ČTÚ. 
 
Reakce APMS na návrh vypořádání 
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účastnické smlouvy v případě přenesení telefonního čísla 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne, kdy podnikateli, se 
kterým byla uzavřena účastnická smlouva, na jejímž 
základě účastník využívá telefonní číslo, o jehož přenesení 
žádá, byla doručena platná objednávka na přenesení 
telefonního čísla“. 
Znění považujeme za nejednoznačné. Z navrhovaného 
znění není zřejmé, zda se nově stanoví: 
a) speciální výpovědní doba, resp. speciální výpovědní 
důvod ukončení účastnické smlouvy pro případ přenesení 
telefonního čísla, či zda se 
b) standardní výpovědní doba účastnické smlouvy 
v případě přenesení telefonního čísla zkracuje na 10 dnů 
ode dne, kdy je podnikateli doručena objednávka 
k přenesení telefonního čísla. 
Z textu ustanovení i důvodové zprávy máme za to, že by 
se (dle interpretačních pravidel) měl používat výklad sub 
a) výše, nicméně jsme přesvědčeni, že zájmem tvůrce, 
zákonodárce, účastníků i poskytovatelů by mělo být 
uplatnění výkladu sub b) výše, který však ve stávajícím 
znění odporuje jazykové interpretaci. 
V případě, že by se jednalo o případ uvedený sub a), tj. že 
by nově navrhované ustanovení stanovilo nový výpovědní 
důvod a speciální výpovědní dobu pro případ přenesení 
telefonního čísla, znamenalo by to komplikace jak pro 
účastníky, tak i pro poskytovatele služeb elektronických 
komunikací. 
Komplikací pro účastníky je nepochybně nová povinnost 
specifikovat přesný výpovědní důvod v případě přenesení 
telefonního čísla, což za stávajícího právního stavu nutné 
není a je možné podat pouze výpověď obecnou. Pro 

APMS navrhuje, aby v návrhu novely bylo uplatněno její 
původní znění (s drobnou úpravou – vypuštění slova „platná“ u 
objednávky), které všechny uvedené problémy eliminuje, s tím, 
že: 
- v reakci na výhrady ČTÚ uvádíme, že interpretace objednávky 
je definována v OOP10 (stejně jako se na základě OOP10 
interpretuje "požadavek účastníka na přenesení čísla"). Pokud by 
interpretace na základě OOP10 nebyla legislativně přípustná, 
bylo by možné změnit číslovací plán (vyhláška) nebo definici 
doplnit do ZEK 
- zadání objednávky garantuje, že přenesení čísla skutečně 
proběhne (což je ostatně účel navrhované změny), a že se v 
případě "požadavku na přenesení čísla" nejedná o zneužití 
ustanovení pro zkrácení výpovědní lhůty. 
 
Návrh APMS zní: 
„, přičemž výpovědní doba účastnické smlouvy v případě 
přenesení telefonního čísla nesmí být delší než 10 dnů ode dne, 
kdy podnikateli, se kterým byla uzavřena účastnická smlouva, 
na jejímž základě účastník využívá telefonní číslo, o jehož 
přenesení žádá, byla doručena objednávka na přenesení 
telefonního čísla" 
 
Stanovisko MPO k vyjádření APMS 
MPO trvá na stávajícím textu, případně s možným upřesněním. 
 
Zákon o elektronických komunikacích ani jiný obecně závazný 
právní předpis nijak nevymezuje termín „objednávka přenosu 
telefonního čísla“ (to činí pouze opatření obecné povahy ČTÚ č. 
OOP/10/10.2012-12, kterým se stanoví technické a organizační 
podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady 
pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti 
s přenositelností telefonních čísel). 
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poskytovatele to pak znamená rovněž komplikaci, jelikož 
v případě, že účastník, který vypoví smlouvu bez určení, 
že se jedná o výpověď z důvodu přenesení telefonního 
čísla a následně podá výpověď z důvodu přenesení 
telefonního čísla např. 2 dny před skončením standardní 
výpovědní doby, resp. je zadána objednávka k přenesení 
telefonního čísla méně než 4 pracovní dny před 
skončením standardní výpovědní doby, které mají 
poskytovatelé k tomu, aby řádně a včas přenesli telefonní 
číslo k jinému poskytovateli, stanovila by se výpovědní 
doba nová. Avšak poskytovatel již není schopen zajistit, 
aby účastnická smlouva pokračovala i po uplynutí 
standardní výpovědní doby a pokračovala až do doby, kdy 
skončí výpovědní doba z důvodu přenesení telefonního 
čísla. Tato situace za dnešní právní úpravy nemůže nastat, 
jelikož účastník, dojde-li k začátku procesu přenesení 
telefonního čísla méně než 4 pracovní dny před 
ukončením účastnické smlouvy, musí být srozuměn s tím, 
že mu nemusí stávající poskytovatel poskytovat služby 
nepřetržitě s ohledem na technickou komplikaci ukončení 
účastnické smlouvy a průběhu procesu přenesení 
telefonního čísla. Účastnická smlouva za dnešního 
právního stavu skončí a proces přenesení je dokončen až 
po jejím ukončení. Dle výkladu návrhu uvedenému sub a), 
který připadá v úvahu, by se tak účastnická smlouva měla 
prodloužit právě o výpovědní dobu z důvodu přenesení 
telefonního čísla, což je novum, se kterým nepočítají ani 
účastníci a ani poskytovatelé služeb elektronických 
komunikací. Prakticky by tak zcela paradoxně mohlo dojít 
k prodloužení celého procesu přenesení telefonního čísla, 
nikoliv jeho zkrácení, jak je navrhovatelem avizováno 
a čeho má být navrhovaným zněním dosaženo. 
Bohužel ani důvodová zpráva nevnáší do této věci jasno, 

Objednávku přenesení čísla upravuje výše uvedené opatření 
obecné povahy tak, že ji opouštěnému poskytovateli služeb 
předává budoucí (přejímající) poskytovatel služeb. Nejedná se 
tedy právní úkon účastníka vůči dosavadnímu poskytovateli 
služeb, jak byl záměr předkladatele. 
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když uvádí, že se stanoví maximální doba výpovědní doby 
v případě přenesení telefonního čísla. Toto vysvětlení 
nového ustanovení jednoznačně podporuje variantu 
výkladu zmíněnou sub a), tedy že se stanoví nový 
výpovědní důvod pro ukončení účastnické smlouvy 
a maximální výpovědní doba pro tuto výpověď. 
Navrhujeme tedy s ohledem na výše uvedené, aby 
navrhované znění bylo změněno následovně: 
o), přičemž v případě přenesení telefonního čísla 
neskončí výpovědní doba účastnické smlouvy nesmí být 
delší později než 10 dnů ode dne, kdy podnikateli, se 
kterým byla uzavřena účastnická smlouva, na jejímž 
základě účastník využívá telefonní číslo, o jehož přenesení 
žádá, byla doručena platná objednávka na přenesení 
telefonního čísla, 
Z tohoto navrhovaného znění je pak zcela jasné, že není 
stanoven nový výpovědní důvod účastnické smlouvy 
z důvodu přenesení telefonního čísla a není ani stanovena 
pro tento případ nová výpovědní doba, avšak je 
stanoveno, že v případě, že účastník, který podá výpověď 
a požádá o přenesení telefonního čísla v rámci této 
standardní výpovědní doby, neskončí tato výpovědní doba 
později než 10 dnů ode dne, kdy je opouštěnému 
poskytovateli služeb doručena objednávka k přenesení 
telefonního čísla. Zcela jistě tak nedojde v žádném 
uvažovaném případě k prodloužení doby pro přenesení 
telefonního čísla, vždy se bude jednat o zkrácení či 
maximálně zachování stávajícího stavu v případě, bude-li 
objednávka k přenesení telefonního čísla zadána 10 
a méně dnů před uplynutím výpovědní doby. 

 K části PRVNÍ, čl. II  
Navrhovaná ustanovení této části novely zákona 

Akceptováno, vysvětleno. 
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o elektronických komunikacích mají mj. zajistit přechod 
z technologie DVB-T na DVB-T2 a to v souladu se 
stávající a připravovanou harmonizací EU.  
Bod 6. článku II., tj. stanovení termínu ukončení vysílání 
ve standardu DVB-T, považujeme za nutné upravit 
v souladu s výsledkem dohody ohledně obsahu rozhodnutí 
EU o harmonizaci pásma 700 MHz. Tato dohoda, která 
byla avizována EK dne 14. 12. 20161, stanovuje, že datem 
uvolnění pásma je 30. 6. 2020 s tím, že výjimky 
umožňující posun tohoto data budou jasně definovány 
(kompromisní text vycházející z pozměňovacích návrhů 
ITRE).  

Podle našeho přesvědčení nelze stanovit datum 
ukončení vysílání DVB-T pozdější než bude uvedeno 
v harmonizačním rozhodnutí EU, pokud nebude jasně 
uvedeno, na základě jaké výjimky stanovené budoucím 
rozhodnutím EU bude možné stanovení tohoto 
pozdějšího data odůvodnit.  
Bod 9 článku II. definuje náklady, které mají být hrazeny 
jako kompenzace provozovatelům stávajících sítí. Jak 
namítala APMS v rámci připomínek ke Strategii rozvoje 
zemského digitálního televizního vysílání, tato 
kompenzační ustanovení nejsou podložena dostatečnou 
analýzou a odůvodněním, a do poskytnutí takového 
jasného odůvodnění je tak nutné je považovat za 
nepřiměřená a excesivní. Samotná Strategie rozvoje 
zemského digitálního televizního vysílání, schválená 
vládou ČR, pak předpokládá, že „je nutno veškeré 
kompenzace navrhované v této Strategii, jejich rozsah 
a podmínky udělení považovat za předběžný návrh, který 
bude v případě nutnosti v návaznosti na přijetí Strategie 
dále konzultován na vnitrostátní úrovni, případně také na 

Přechodná ustanovení obsahují zmocnění pro stanovení data 
v TPP. Rovněž byl doplněn text § 27 odst. 5 o ustanovení 
upravující postup ČTÚ v případě řízení před EK ve věci veřejné 
podpory. 
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úrovni orgánů EU” (bod 1.2. této Strategie).  

Z tohoto pohledu proto považujeme za nutné, aby 
důvodová zpráva byla doplněna o informaci, zda a s 
jakým výsledkem byly parametry navrhovaných 
kompenzací konzultovány s ÚOHS či s Komisí EU.  

České 
radiokomunikace 

K čl. I 
V § 100 se doplňuje odstavec 13, který zní: 
 
        „(13) Úřad zajistí prostřednictvím účinných opatření 
ochranu zemského digitálního televizního vysílání proti 
rušení jinými službami elektronických komunikací, a to 
tak, aby v případě jakéhokoli rušení došlo k jeho 
neprodlenému odstranění, nejpozději však ve lhůtě 
nepřesahující 7 dnů od data nahlášení takového rušení, 
a to na náklady provozovatele rušícího zařízení. 
Ustanovení § 100 odst. 4 se v takovém případě neuplatní. 
Za tímto účelem zveřejňuje Úřad způsobem umožňujícím 
dálkový přístup pravidelně aktualizované informace 
o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního 
vysílání a o způsobech odstraňování rušení, a to včetně 
informací ohledně uplatnění nároků na úhradu nákladů na 
odstranění rušení provozovatelem rušícího zařízení.“ 
 
Odůvodnění 
Změny textu jsou navrhovány s cílem zajistit efektivní 
ochranu zemského digitálního televizního vysílání (dále 
jen „DTT“) před rušením ze strany jiných platforem nebo 
služeb elektronických komunikací.  
Za tímto účelem je zejména třeba (i) stanovit lhůtu, ve 
které musí být rušení odstraněno, (ii) zakotvit povinnost 
provozovatele rušícího zařízení nést náklady odstranění 
rušení a (iii) zajistit informovanost veřejnosti ohledně 
rušení DTT platformy a postupu při jeho odstraňování, 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Problematika nově upravena změnou stávajícího ustanovení § 
100 odst. 5. 
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včetně uplatnění nároků na náhradu nákladů na odstranění 
rušení.  
Z důvodu zvláštní povahy úpravy obsažené 
v navrhovaném ustanovení a nutnosti zajistit absolutní 
ochranu DTT před rušením ze strany jiných platforem 
nebo služeb elektronických komunikací, a to zejména 
s ohledem na plánovaný přechod DTT ze standardu DVB-
T na DVB-T2 (dále jen „Přechod na DVB-T2“) 
a uvolnění pásma 694-790 MHz (dále jen „Pásmo 700 
MHz“) není možné postupovat dle § 100 odst. 4 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZEK“), a proto se navrhuje 
vyloučit jeho použitelnost. 
Aktivní ochrana DTT je také obsažena v aktuální verzi 
Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii. 
Navrhovaná změna zákona č. 127/2005 Sb. je tak 
v souladu s připravovaným evropským rozhodnutím. 

 K Čl. II bodu 1 
„1.   Vláda stanoví nařízením Technický plán přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na standard DVB-T2/HEVC.2651 (dále jen 
„Technický plán přechodu“), a to za účelem uvolnění 
kmitočtů pásma 694-790 MHz a sestavení jedné sítě 
elektronických komunikací pro multiplex veřejné služby 
dle zvláštního zákona2 ve standardu DVB-T2, dalších tří 
finálních celoplošných sítí elektronických komunikací pro 
šíření zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T2 a dvou celoplošných rozvojových sítí 
elektronických komunikací pro šíření zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 na 
základě rozvojových přídělů rádiových kmitočtů 
udělených dle bodu 8 níže. 
 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
V souladu s vládou schválenou Strategii rozvoje zemského 
televizního vysílání je definován i cílový stav sítí DTT k datu 
ukončení Přechodu na DVB-T2. 
 
Oproti návrhu ČRa není zahrnuta poslední věta pozměňovacího 
návrhu, která specifikuje počet a způsob přidělení přídělů 
rozvojových sítí, na základě stanoviska ČTÚ i v souladu 
s Přílohou č. 2 schválené Strategie, která stanoví že  
„V první fázi (viz Návrh usnesení vlády) budou tedy předloženy 
návrhy změn, zajišťující právní rámec nutných opatření 
Přechodu (jedná se zejména o novelu zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů). 
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_________________ 
1 High Efficiency Video Coding, kódovací standard dle 
doporučení  ITU-T H.265 (mezinárodní standard ISO/IEC 
23008-2). 
 

2 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění 
pozdějších předpisů.“ 
 
Odůvodnění 
Cílem navržené úpravy je dále upřesnit zmocnění vlády 
pro vydání Technického plánu přechodu (dále jen „TPP“) 
tak, aby jednoznačně reflektovalo základní cíle zakotvené 
ve Strategii rozvoje zemského digitálního televizního 
vysílání schválené vládou dne 20. července 2016 (dále jen 
„Strategie“), pokud jde o sestavení a rozvoj jednotlivých 
konkrétních sítí DTT ve standardu DVB-T2. Tato změna 
je zásadní pro zajištění právní jistoty subjektů, kterých se 
Přechod na DVB-T2 bezprostředně dotkne. 
 
Novela dále používá termín „HEVC“, tento termín však 
není nikde v textu definován. Je proto navrhováno doplnit 
text Novely tak, aby výslovně specifikoval, že se jedná 
o kódovací standard dle doporučení ITU-T H.265, resp. 
odpovídající standard ISO. 
 
Dále je z důvodu dodržení podmínek technologické 
neutrality navrhováno vypustit specifikaci účelu uvolnění 
Pásma 700 MHz. Zakotvení této specifikace není pro 
zajištění Přechodu na DVB-T2 z legislativního hlediska 
nutné. 

Ve druhé fázi (zejména v návaznosti na výsledek mezinárodní 
koordinace vysílacích sítí) budou předloženy změny příslušné 
právní úpravy, týkající se rozvoje DTT po realizaci procesu 
Přechodu“. 
 
Další rozvoj DTT po dokončení Přechodu na DVB-T2 je totiž 
podmíněn úspěšnou mezinárodní koordinací všech 6 finálních 
sítí. Návrhy právního rámce rozvoje DTT tak musí navazovat na 
jak výsledky koordinací kmitočtů, tak na vyhodnocení výsledků 
přechodu a nemohou jim tedy přecházet. Zavazovaly by totiž 
stát k něčemu, co není možné aktuálně zaručit bez dokončení 
mezinárodní koordinace. 

 K Čl. II bodu 2 
„2. Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod 
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu 
DVB-T na standard DVB-T2/HEVC.265 (dále jen 

Akceptováno. 
 
Upraveno dle návrhu ČTÚ a ČRa. 
Zahrnuty i přesunuté body původního návrhu podle doporučení 
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„přechod na DVB-T2“), a to zejména lhůty, podmínky 
a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických 
komunikací pro zemské digitální televizní vysílání ve 
standardu DVB-T2, včetně lhůt, podmínek a způsobu 
vypínání zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T tak, aby mimo případy, kdy to 
neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické 
překážky, při vypnutí zemského digitálního televizního 
vysílání ve standardu DVB-T nedošlo ke  zmenšení území 
pokrytého signálem zemského digitálního televizního 
vysílání. V Technickém plánu přechodu se rovněž stanoví 
minimální rozsah pokrytí území zemským digitálním 
televizním vysíláním šířeným ve formátu DVB-T2 ke dni 
dokončení přechodu na DVB-T2.“ 
 
Odůvodnění 
Cílem navrhované změny je další upřesnění úpravy TPP, 
pokud jde o podmínky Přechodu na DVB-T2. Je zcela 
nezbytné, aby TPP zakotvoval zejména lhůty, podmínky 
a způsob postupu při procesu rozvoje sítí elektronických 
komunikací pro zemské digitální televizní vysílání ve 
standardu DVB-T2.  
 
Úpravy provedené v tomto bodě (a také v bodech č. 3 a 4) 
dále spočívají v přesunutí předmětných pasáží z bodu 5 
původního znění do tohoto bodu navrhovaného znění za 
účelem ucelenější systematiky Novely. 
 
Z důvodu uvedení návrhu do souladu se Strategií 
a Věcným záměrem legislativních úprav nezbytných pro 
uskutečnění Přechodu na DVB-T2, který byl schválen 
společně se Strategií (dále jen „Věcný záměr“), je dále 
nutno nahradit termín „významné zmenšení území“ 
termínem „zmenšení území“. Jednou ze základních 

k dodržení legislativních pravidel. 
 
TPP ve svém obsahu zahrnuje většinu podstatných náležitostí 
tzv. národního plánu uvolnění pásma 700 MHz pro IMT dle 
recitálu 21 připravovaného evropského rozhodnutí. 
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podmínek pro uskutečnění Přechodu na DVB-T2 je dle 
schválené Strategie dosažení pokrytí území České 
republiky signálem DDT ve standardu DVB-T2 
minimálně na úrovni dosavadního pokrytí ve standardu 
DVB-T.   
Výše uvedené navrhované změny navíc koncepčně v co 
nejvyšší možné míře odpovídají obdobné zákonné úpravě 
schválené zákonodárcem v souvislosti s přechodem 
zemského analogového televizního vysílání na DTT (dále 
jen „Přechod na DTT“), která je obsažena zejména 
v zákoně č. 304/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 K Čl. II bodu 3 
Nově upravený bod 5 
„5. Za účelem zajištění dočasného souběžného šíření 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu 
DVB-T a DVB-T2, které je nezbytné pro uskutečnění 
přechodu na DVB-T2, se zřizují přechodové sítě. 
Přechodovou sítí se rozumí dočasná síť elektronických 
komunikací zřízená a využívaná pro účely souběžného 
šíření zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T a DVB-T2 v souladu s příslušnými 
individuálními oprávněními, která bude využívat stávající 
stanoviště vysílačů sítí DVB-T s takovými technickými 
parametry, aby byl v rámci přechodu na DVB-T2 
v nejvyšší možné míře zajištěn stejný rozsah pokrytí 
a nejmenší možné negativní dopady na televizní diváky 
(dále jen „přechodová síť“). Individuální oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů pro šíření zemského 
digitálního televizního vysílání prostřednictvím 
přechodových sítí udělí Český telekomunikační úřad (dále 
jen „Úřad“) na žádost držiteli stávajícího přídělu 
rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T, a to 
tak, aby k šíření zemského digitálního televizního vysílání 

Akceptováno 
 
Zapracovány připomínky ČTÚ a ČRa. 
Použit obdobný text jako při přechodu z analogového na 
digitální vysílání. 
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prostřednictvím přechodových sítí byla využita stávající 
stanoviště vysílačů celoplošných sítí DVB-T tohoto 
držitele přídělu rádiových kmitočtů. Technický plán 
přechodu bude reflektovat existenci přechodových sítí, 
a to zejména prostřednictvím specifikace příslušných 
rádiových kmitočtů a stanovišť vysílačů použitých 
k sestavení jednotlivých přechodových sítí. Technický 
plán přechodu dále stanoví pravidla pro ukončení provozu 
přechodových sítí. Individuální oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro šíření zemského digitálního 
televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí 
udělená Úřadem před účinností tohoto zákona se považují 
za individuální oprávnění udělená dle tohoto zákona.“ 
 
Odůvodnění 
Účelem navrhovaných změn je zejména:  

(i) Zpřesnění definice „přechodových sítí“ 
a specifikace účelu přechodových sítí; 

(ii) Zakotvení speciálního pověření pro Úřad pro 
vydání individuálních oprávnění pro přechodové 
sítě v rozsahu předpokládaném Strategií; 

(iii)Dostatečná specifikace subjektů, kterým budou 
individuální oprávnění pro potřeby výstavby 
a provozu přechodových sítí vydávána; 

(iv) Aprobace existence přechodových sítí v TPP, 
které v době vydání TPP budou již v provozu; 

(v) Aprobace přidělení příslušných individuálních 
oprávnění pro výstavbu přechodových sítí 
vydaných do doby před účinností tohoto zákona 
(jak to předpokládá čl. B(5)(i) Věcného 
záměru). 

Z textu se dále vypouští výslovný odkaz na Strategii, a to 
z toho důvodu, že Strategie není právním předpisem, 
a proto je takový odkaz legislativně nesprávný. 
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 K čl. II bodu 4 
Přesunuto jako nový bod 3 
„3. Technický plán přechodu musí být sestaven tak, aby 
v každé etapě přechodu na DVB-T2 zaručil rovný, 
transparentní a nediskriminační přístup k držitelům 
přídělů rádiových kmitočtů ke stávajícím celoplošným 
sítím elektronických komunikací pro šíření zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T 
vydaných podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona 
(dále jen „sítě DVB-T“).“ 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna reflektuje požadavek výslovně 
zakotvený Věcným záměrem a ve Strategii týkající se 
zajištění rovného, transparentního a nediskriminačního 
přístupu k držitelům stávajících přídělů rádiových 
kmitočtů k provozování stávajících sítí pro šíření DTT ve 
standardu DVB-T, jakožto subjektů bezprostředně 
zasažených uvolněním Pásma 700 MHz a Přechodem na 
DVB-T2.  
 
Úpravy provedené v tomto bodě dále spočívají v přesunutí 
předmětných pasáží z bodu 6 původního znění do tohoto 
bodu navrhovaného znění za účelem ucelenější 
systematiky Novely. 
 
Navrhované změny dále koncepčně odpovídají předchozí 
právní úpravě schválené zákonodárcem v souvislosti 
s Přechodem na DTT a obsažené zejména v zákoně č. 
235/2006 Sb., ve znění účinném do dne 31. prosince 2007. 

Akceptováno. 
 
Přesunuto do nového bodu 2. 

 K Čl. II bodu 5 
Tento bod je obsahově přesunut do bodu 2 navrhovaného 

Akceptováno. 
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upraveného znění. Duplicitní text dle návrhu ČTÚ vypuštěn a relevantní část textu 
přesunuta do bodu 2. 

 K Čl. II bodu 6 
Tento bod je obsahově přesunut do bodu 4 navrhovaného 
upraveného znění. 
 
„4. Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-
T se ukončí dnem 1. února 2021, nestanoví-li vláda 
v Technickém plánu přechodu termín dřívější. K ukončení 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu 
DVB-T z příslušného vysílače může dojít pouze za 
podmínky dosažení nezbytného pokrytí příslušného území 
signálem zemského digitálního televizního vysílání ve 
standardu DVB-T2, zajištění souběžného šíření zemského 
digitálního televizního vysílání z tohoto vysílače ve 
standardu DVB-T a DVB-T2 nejméně po dobu 12 měsíců 
a zajištění informační kampaně ohledně ukončení 
zemského digitálního televizního vysílání ve standardu 
DVB-T v příslušné územní oblasti alespoň po dobu 6 
měsíců předcházejících vypnutí tohoto vysílače. Součástí 
této informační kampaně bude rovněž informace 
o možném rušení zemského digitálního televizního 
vysílání jinými službami elektronických komunikací 
a postupu při jeho odstraňování.“ 
 
Odůvodnění 
Pokud jde o termín ukončení DTT ve standardu DVB-T, 
uvádí navrhovaná změna předmětné ustanovení do 
souladu se Strategií,  Věcným záměrem a dále 
s připravovanou související legislativou EU, zejména 
Návrhem rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
o využívání kmitočtového pásma 470-790 MHz v Unii ze 
dne 2. února 2016, ve znění ze dne 7. prosince 2016 (dále 
jen „Návrh EU rozhodnutí“).  

Akceptováno. 
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V souladu se Strategií a zejména Věcným záměrem je 
nutno do návrhu doplnit základní podmínky pro ukončení 
DTT ve standardu DVB-T.  
Navrhovaná změna dále koncepčně odpovídá obdobné 
zákonné úpravě schválené zákonodárcem v souvislosti 
s Přechodem na DTT (zejména zákon č. 304/2007 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů). 

 K ČL. II bodu 6 
Vkládá se nový bod 6 
 
„6.  Za účelem podpory přechodu na DVB-T2 a dalšího 
rozvoje zemského digitálního televizního vysílání umístí 
Česká televize, jako subjekt plnící veřejnou službu 
v oblasti televizního vysílání, do přechodových sítí 
veškeré své televizní programy, které jsou vysílány ve 
standardu vysokého rozlišení (HD).“ 
 
Odůvodnění 
Vkládá se nový bod vymezující roli České televize 
jakožto jednoho z hlavních garantů procesu Přechodu na 
DVB-T2. Takovéto zakotvení role České televize vychází 
zejména z čl. 1.8 Strategie a je zásadní pro úspěšnou 
realizaci Přechodu na DVB-T2. 

Neakceptováno. 
 
Jedná se o problematiku mediální legislativy ve vztahu k České 
televizi, netýká se přechodu.  

 K Čl. II bodu 7 
„7.  Do 30 dnů ode dne účinnosti Technického plánu 
přechodu navrhne Úřad držiteli přídělu rádiových 
kmitočtů k síti DVB-T změnu tohoto přídělu rádiových 
kmitočtů takovým způsobem, aby takto změněný příděl 
rádiových kmitočtů odpovídal přídělu rádiových kmitočtů 
pro provozování příslušné finální sítě DVB-T2 dle 
Technického plánu přechodu, která bude dle Technického 
plánu přechodu sestavena s využitím stanovišť vysílačů 
příslušné sítě DVB-T provozované daným držitelem na 
základě stávajícího přídělu rádiových kmitočtů, a aby jeho 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
 
Úprava dle připomínky ČTÚ. 
 
S odkazem na připravovanou harmonizaci dle evropského 
rozhodnutí doplněna informace, že se jedná o vynucený krok.  
 
Datum platnosti nových/změněných přídělů bylo konkrétněji 
specifikováno. 
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doba platnosti odpovídala ustanovení bodu 9 níže. 
Držiteli, který s takto navrhovanou změnou příslušného 
přídělu rádiových kmitočtů vysloví do 60 dnů písemně 
souhlas, Úřad vydá do 30 dnů od obdržení takového 
souhlasu rozhodnutí o změně přídělu rádiových kmitočtů 
v souladu s navrženou změnou. Účastníkem řízení 
o změně přídělu rádiových kmitočtů je pouze žadatel. 
Ustanovení §22a a §23a zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění účinném do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se nepoužijí.“ 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna má za cíl upřesnit postup při změně 
přídělů rádiových kmitočtů vztahujících se ke 
stávajícím sítím DVB-T tak, aby na základě takto 
změněných přídělů rádiových kmitočtů mohlo dojít 
k provozování finálních sítí DVB-T2 (dále jen 
„Refarming“), a jejich prodloužení.  
 
Jelikož se nejedná o standardní postup při změně přídělů 
rádiových kmitočtů, ale o zvláštní případ řešený výhradně 
v souvislosti s Přechodem na DVB-T2 dle tohoto zákona, 
navrhuje se pro tento zvláštní případ vyloučení 
aplikovatelnosti ustanovení § 22a ZEK. 

Navrhované evropské rozhodnutí také explicitně počítá s tím, že 
pásmo pro DTT (470-694 MHz) je pro službu DTT rezervováno 
nejméně do roku 2030. Na základě vyhodnocení využití pásma 
pak bude možno rozhodnout. 
Není však možné nyní predikovat výsledek vyhodnocení využití 
rádiového spektra a zavazovat stát, navíc zákon o elektronických 
komunikacích na takovou situaci pamatuje. 
 
Faktická změna lhůt přídělu: 

- Sjednocuje k jednomu termínu platnost přídělů 
- Nastavuje pro investice všech držitelů přídělů dobu 10 let 

(mobilní operátoři mají nyní 15 let a požadují 25 let) 

 K Čl. II bodu 8 
Vkládá se nový bod 8: 
 
„8.   Úřad udělí na žádost doručenou Úřadu do 3 měsíců 
ode dne účinnosti Technického plánu přechodu rozvojový 
příděl rádiových kmitočtů (dále jen „rozvojový příděl“) 
takovému držiteli přídělu rádiových kmitočtů pro 
provozování sítě DVB-T, který bude v důsledku 
uskutečnění přechodu na DVB-T2 dotčen podstatnou 

Neakceptováno. 
 
V souladu s vládou schválenou Strategii rozvoje zemského 
televizního vysílání je v návrhu přechodných ustanovení 
definován cílový stav sítí DTT k datu ukončení přechodu na 
DVB-T2. 
Oproti návrhu ČRa však nejsou zahrnuty závazky k přidělení 
přídělů rozvojových sítí na základě stanoviska ČTÚ a v souladu 
s Přílohou č. 2 schválené Strategie, která stanoví že  
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ztrátou podílu na využití rádiového spektra, a zároveň 
finální síť DVB-T2 jím provozovaná na základě přídělu 
rádiových kmitočtů změněného dle předchozího odstavce 
bude oproti síti DVB-T provozované na základě jeho 
původního přídělu rádiových kmitočtů podstatně 
omezena, pokud jde o její využití pro účely regionálního 
vysílání, nebo jejíž datová kapacita bude ve srovnání 
s datovou kapacitou ostatních sítí DVB-T2 
provozovaných na základě přídělů rádiových kmitočtů 
změněných dle předchozího odstavce omezena. 
Rozvojový příděl Úřad udělí do 60 dnů ode dne podání 
žádosti tak, aby rozvojový příděl v souladu s Technickým 
plánem přechodu umožnil sestavení celoplošné sítě 
elektronických komunikací pro šíření zemského 
digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2 
s využitím stávajících stanovišť vysílačů a s pokrytím 
minimálně 95 % obyvatelstva České republiky dle 
posledního sčítání lidu. Účastníkem řízení o udělení 
rozvojového přídělu je pouze žadatel. Ustanovení § 21 
zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se 
nepoužije.“ 
 
Odůvodnění 
Do Novely se vkládá nový bod vztahující se k udělování 
tzv. rozvojových přídělů rádiových kmitočtů, včetně 
vymezení podmínek, oprávněných subjektů a postupu 
Úřadu při udělování rozvojových přídělů rádiových 
kmitočtů. Tento nový bod reflektuje požadavek na udělení 
rozvojových přídělů výslovně zakotvený ve Strategii a ve 
Věcném záměru.  
V návaznosti na Strategii a Věcný záměr umožní 
navrhovaná úprava udělit provozovatelům sítí DTT, kteří 

 
„V první fázi (viz Návrh usnesení vlády) budou tedy předloženy 
návrhy změn, zajišťující právní rámec nutných opatření 
Přechodu (jedná se zejména o novelu zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve 
znění pozdějších předpisů). 
Ve druhé fázi (zejména v návaznosti na výsledek mezinárodní 
koordinace vysílacích sítí) budou předloženy změny příslušné 
právní úpravy, týkající se rozvoje DTT po realizaci procesu 
Přechodu“. 
 
Stanovení rozvoje DTT na cílový počet 6 sítí až po dokončení 
Přechodu je součástí Strategie ale není nutnou podmínkou pro 
vlastní přechod na DVB-T2, který zajišťuje náhradu 4 
stávajících sítí. 
 
Další rozvoj DTT po dokončení přechodu je totiž podmíněn 
úspěšnou mezinárodní koordinací všech 6 finálních sítí. Návrhy 
právního rámce rozvoje DTT tak musí navazovat na výsledky 
mezinárodní koordinace kmitočtů, tak na vyhodnocení výsledků 
přechodu a nemohou jim tedy přecházet. Zavazovaly by totiž 
stát k něčemu, co není možné aktuálně zaručit bez dokončení 
mezinárodní koordinace. 
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v důsledku uvolnění Pásma 700 MHz a Přechodu na 
DVB-T2 přijdou o velkou část kmitočtového spektra či 
jejichž sítě budou těmito procesy materiálně negativně 
dotčeny (zejména co do datové kapacity a možností 
regionalizace sítě), rozvojové příděly rádiových kmitočtů 
představující kompenzaci za zhoršení jejich pozice. 
 
Poskytnutí rozvojových přídělů rádiových kmitočtů 
jakožto kompenzací dotčeným subjektům je nezbytnou 
podmínkou pro uvolnění Pásma 700 MHz a realizaci 
Přechodu na DVB-T2 jakožto procesu vynuceného ze 
strany státu. Rozvojové příděly rádiových kmitočtů mají 
provozovatele sítí DTT kompenzovat za tyto negativní 
dopady na kvalitu jejich kmitočtových přídělů a ztrátu 
rádiových kmitočtů nacházejících se v Pásmu 700 MHz. 
 
Jelikož se nejedná o standardní proces udělování přídělů 
rádiových kmitočtů, ale o zvláštní případ řešený výhradně 
v souvislosti s Přechodem na DVB-T2 dle tohoto zákona, 
navrhuje se pro tento zvláštní případ vyloučit postup dle § 
21 ZEK. 

 K Čl. II bodu 8 
Nově jako upravený bod 9 
„9.   Doba platnosti přídělů rádiových kmitočtů 
změněných dle bodu 7 a rozvojových přídělů dle bodu 8 
výše se stanoví na dobu nejméně do 31. prosince 2030 
s možností jejího dalšího bezplatného prodloužení, a to na 
základě vyhodnocení využití rádiového spektra v pásmu 
470-862 MHz, které Úřad provede nejpozději  do 31. 
prosince 2025.“ 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna reflektuje požadavek na prodloužení 
stávajících přídělů rádiových kmitočtů dotčených 

Částečně akceptováno, zahrnuto do nového bodu 5. 
 
Prodloužení platnosti přídělu po roce 2030 není obsaženo. 
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Refarmingem výslovně zakotvený ve Věcném záměru 
a ve Strategii.  
 
Ustanovení dále reflektuje požadavek na poskytnutí jasné 
garance pro budoucí rozvoj platformy DTT a exkluzivní 
využití pásma 470-694 MHz (dále jen „Pásmo 500/600 
MHz“) pro účely DTT, jak jsou zakotveny ve Strategii 
a Věcném záměru.     
 
Navrhovaná doba platnosti přídělů rádiových kmitočtů je 
v souladu s Návrhem EU rozhodnutí. 

 K Čl. II bodu 9 
Nově jako bod 11: 
„11.  Za efektivně a účelně vynaložené náklady v rámci 
přechodu na DVB-T2 se, mimo nákladů uvedených v § 27 
odst. 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne 
nabytí účinnosti tohoto zákona, dále považují: 
 
a) náklady držitele individuálního oprávnění k využívání 

rádiových kmitočtů pro přechodové sítě vynaložené na 
zajištění služby šíření zemského televizního vysílání 
prostřednictvím přechodových sítí, a to po celou dobu 
provozování příslušné přechodové sítě stanovenou 
Technickým plánem přechodu, a 

 
b) náklady držitele individuálního oprávnění k využívání 

rádiových kmitočtů pro přechodové sítě a držitelů 
přídělů rádiových kmitočtů podle bodů 7 a 8 na 
odstranění rušení sítěmi poskytujícími jiné služby 
elektronických komunikací nebo odstranění rušení sítí 
jiných služeb elektronických komunikací službou 
zemského digitálního televizního vysílání, přičemž § 
100 zákona č. 127/2005 Sb. tím není dotčen.“ 

 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Upraveno dle návrhu ČTÚ. 
Je v souladu s čl. 6 připravovaného evropského rozhodnutí. 
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Odůvodnění 
Navrhovaná úprava zpřesňuje okruh oprávněných 
subjektů, které budou mít nárok na náhradu efektivně 
a účelně vynaložených nákladů a dále dobu, ve které mají 
příslušné subjekty tento svůj nárok uplatnit. 
 
Mimo výše uvedeného je v písm. b) dále termín „IMT“ 
nahrazen termínem „jiné služby elektronických 
komunikací“, a to zejména z toho důvodu, že nikde jinde 
v textu původního znění není termín „IMT“ specificky 
definován, a také z důvodu větší přehlednosti 
a jednoduššího výkladu. Tato změna je navrhována také 
z toho důvodu, že Návrh EU rozhodnutí místo termínu 
„IMT“ nebo „mobilní služby“ používá primárně obecnější 
pojem „zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové 
širokopásmové služby elektronických komunikací,“ 
případně termín „zemské bezdrátové širokopásmové 
služby elektronických komunikací“. 
 
V písm. b) se dále vkládá text, který stanoví, že § 100 
ZEK není postupem dle tohoto ustanovení dotčen. 

 K Čl. II bodu 10 
Nově upravený bod 12: 
„12.  Držitel individuálního oprávnění k využívání 
rádiových kmitočtů pro přechodové sítě má nárok na 
úhradu prokazatelně a účelně vynaložených nákladů na 
výstavbu a provoz přechodové sítě, a to až do doby 
ukončení provozu přechodové sítě v souladu 
s Technickým plánem přechodu. Držitel individuálního 
oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro 
přechodové sítě a Úřad přitom postupují podle ustanovení 
§ 27 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.“ 
 
Odůvodnění 

Částečně akceptováno, vysvětleno. 
 
Upraveno dle připomínky ČTÚ. 
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Navrhované změny mají za účel dále upřesnit podmínky 
pro úhradu nákladů. 

 K Čl. II bodu 10 
Vkládá se nový bod 10: 
„10.  Zaručuje se využití kmitočtového pásma 470-694 
MHz pro výhradní účely šíření zemského digitálního 
televizního vysílání, a to nejméně do 31. prosince 2030. 
Po tuto dobu se zároveň zaručuje ochrana zemského 
digitálního televizního vysílání v tomto pásmu proti rušení 
jinými službami elektronických komunikací.“ 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna výslovně stanoví dlouhodobou garanci 
využití Pásma 500/600 MHz pro výhradní účely šíření 
DTT po dobu nejméně do 31. prosince 2030.  
 
Udělení takovéto garance je v souladu s Návrhem EU 
rozhodnutí, Strategií a také s Věcným záměrem, který 
udělení takovéto garance uvádí mezi hlavními cíli 
legislativních úprav přijímaných v souvislosti 
s Přechodem na DVB-T2 (čl. A(1) Věcného záměru). 

Neakceptováno.  
Nadbytečné, garance je stanovená v individuálním oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů, navíc jde o duplicitu 
s připravovaným evropským rozhodnutím. 

 K Čl. II bodu 11 
Nově upravený bod 13: 
„13.  Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro provozování 
sítí DVB-T má nárok na úhradu prokazatelně a účelně 
vynaložených nákladů v souvislosti se změnou přídělu 
podle bodu 7 a uskutečněním přechodu na DVB-T2, 
včetně nákladů na výstavbu sítě DVB-T2 a její uvedení do 
provozu, demontáž zařízení pro dosavadní způsob 
využívání rádiových kmitočtů, změnu technologie 
a přeladění. Držitel přídělu a Úřad přitom postupují podle 
ustanovení § 27 odst. 5 zákona č. 127/2005 Sb.“ 
 
Odůvodnění 

Částečně akceptováno, upraveno dle připomínky ČTÚ. 
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Navrhovaná změna spočívá zejména v detailnějším popisu 
nákladů, které mají být dle tohoto bodu hrazeny.  
 
Tyto kategorie nákladů byly již v minulosti hrazeny 
v souvislosti s Přechodem na DTT, a to z prostředků 
radiokomunikačního účtu dle příslušných ustanovení 
ZEK.  
Další změny jsou navrženy pro zajištění vyšší vnitřní 
provázanosti textu návrhu. 

 K Čl. II bodu 12 
Nově upravený bod 14: 
„14.  Úhrada nákladů podle bodů 12 a 13 se poskytuje 
z prostředků radiokomunikačního účtu, pokud tyto 
náklady vznikly a byly vynaloženy držitelem 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
pro přechodové sítě nebo držitelem přídělu rádiových 
kmitočtů dotčeného přechodem na DVB-T2 do data 
ukončení vysílání v sítích DVB-T v České republice podle 
bodu 4. O nároku na úhradu nákladů rozhoduje na základě 
žádosti oprávněného subjektu Úřad podle § 27 zákona č. 
127/2005 Sb. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný 
subjekt podat nejpozději do 1 roku ode dne vynaložení 
nákladů, jinak právo zanikne. Úřad může v případech, kdy 
oprávněnému subjektu v podání žádosti bránily závažné 
důvody, přiznat náhradu vynaložených nákladů i po 
uplynutí lhůty k podání žádosti dle předchozí věty, nejdéle 
však do 2 let ode dne jejich vynaložení.“ 
 
Odůvodnění 
Navrhovaná změna spočívá v úpravě specifikace subjektu 
oprávněného požadovat úhradu příslušných nákladů.  
 
Další změny jsou navrženy pro zajištění vyšší vnitřní 
provázanosti textu návrhu. 

Částečně akceptováno, upraveno dle připomínky ČTÚ. 
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Dále se zavádí lhůty pro uplatnění nákladů v případech, 
kdy oprávněnému subjektu v podání žádosti o náhradu 
nákladů ve lhůtě bránily závažné důvody, takto podávána 
žádost však musí být podána nejdéle do 2 let od 
vynaložení uplatňovaných nákladů. Změna je navrhovaná 
z toho důvodu, že Přechod na DVB-T2 představuje 
technologicky komplexní, a dále finančně a časově 
náročný proces, v důsledku čehož se mohou vyskytnout 
situace, kdy oprávněný subjekt nebude schopen doručit 
žádost o náhradu příslušných nákladů Úřadu včas, např. 
proto, že náklady nebude možné v daný čas vyčíslit. 

 K Čl. II bodu 13 
Nově upravený bod 15: 
„15.  Úhrada nákladů podle bodu 12 se poskytne i v 
případě, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy 
držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů pro přechodové sítě ode dne 20. července 2016 
do dne účinnosti tohoto zákona, přičemž lhůta pro podání 
žádosti o jejich náhradu dle bodu 14 počíná běžet dnem 
účinnosti tohoto zákona.“ 
 
Odůvodnění 
Změna je navrhovaná z toho důvodu, aby úprava 
specificky řešila také otázku kompenzace nákladů účelně 
vynaložených ode dne schválení Strategie do dne 
účinnosti tohoto zákona. Za tím účelem se zavádí zvláštní 
lhůta pro jejich uplatnění začínající dnem účinnosti 
Novely. V opačném případě lhůta pro podání žádosti 
o jejich náhradu dle bodu 14 počíná běžet dnem účinnosti 
Novely. 

Částečně akceptováno, upraveno dle připomínky ČTÚ. 

 K Čl. IV 
Úprava odkazu v souvislosti s navrhovanými změnami: 
„Pokud Česká televize nepožádá o změnu přídělu 

Akceptováno, upraveno dle připomínky MK. 
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rádiových kmitočtů podle čl. II bodu 7, Český 
telekomunikační úřad postupuje při udělování práv 
k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle zákona 
o elektronických komunikacích.“. 

Česká asociace 
satelitních 
operátorů 

Vzhledem k našim námitkám, které jsme vyjádřili 
v našem posledním dopise ze dne 31. října 2016 jsme toho 
názoru, že není přiměřené rozpracovávat tuto strategii 
formou jednotlivých legislativních změn před tím, než 
bude v dané věci schváleno příslušné rozhodnutí Evropské 
komise a Evropského parlamentu a dokud není dokončen 
příslušný notifikační proces se závěrem, který 
implementaci této strategie podpoří. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli nevyjadřovat k detailům této strategie 
implementovaným výše uvedenou Diginovelou a namísto 
toho opětovně apelujeme na přehodnocení této strategie 
vzhledem k námitkám, které jsme vznesli a z nichž 
vyzdvihujeme: 

• Neslučitelnost zvolené strategie s pravidly pro 
poskytování veřejné podpory mj. v důsledku 
popření technologické neutrality a preference 
jediného technologického řešení bez jakékoliv 
analýzy alternativních řešení 

• Absence analýzy dlouhodobé perspektivy pro 
terestrické vysílání na frekvenci 600 MHz 

• Absence analýzy dlouhodobých záměrů 
komerčních vysílatelů ve vztahu k vysílání jejich 
programů prostřednictvím terestrického vysílání 
formou free-to-air 

Neakceptováno. 
 
Navrhované evropské rozhodnutí obsahuje mimo jiné i 
povinnost zpracovat nejpozději do poloviny roku 2018 národní 
plán přechodu, přičemž zmocnění k vydání tohoto Technického 
plánu přechodu formou nařízení vlády obsahuje právě 
předkládaný návrh zákona. 
 
 

V Praze dne 5. června 2017 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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