
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního 

účtu a způsobu jejich čerpání 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 8. listopadu 2016, 

s termínem dodání stanovisek do 30. listopadu 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Český 

telekomunikační 

úřad 

1. Obecná formální připomínka k Návrhu  

 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ k Návrhu uvádí, že vzhledem 

k tomu, že by měl tento vyvolávat účinky pouze po určitou 

dobu (například v § 1a je navrhováno od 1. ledna 2017 do 

31. prosince 2020), má přinejmenším v části povahu 

přechodného ustanovení. 

 

Předložená formální podoba Návrhu však tuto „dočasnou 

povahu“ navrhovaných ustanovení nijak nezohledňuje a 

není tak legislativně technicky správná, když nenaplňuje 

požadavky legislativních pravidel vlády. 

 

Podle názoru ČTÚ přitom existují následující dvě 

možnosti legislativního řešení časově omezených účinků 

nařízení vlády: 

 

Prvním způsobem je časové omezení platnosti nařízení 

vlády (Návrhu) (s upravenou výší peněžních prostředků 

převáděných na radiokomunikační účet podle § 1), když 

v rámci ustanovení o účinnosti Návrhu by bylo podle čl. 53 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky. 
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odst. 1 písm. b) bod 2 legislativních pravidel vlády 

uvedeno, že:  

 

„(1) Toto nařízení nabývá účinnosti …“. 

„(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne …“. 

  

Druhým způsobem řešení časově omezených účinků 

nařízení jsou přechodná ustanovení (k tomu srov. 

přechodné stanovení v čl. II. bod 9 zákona č. 153/2010 

Sb.)., která si však vyžadují „nosič“ v podobě změny 

stávajících ustanovení předmětného nařízení vlády. 

Takovým „nosičem“ by mohlo být ustanovení § 2, které je 

potřeba podle názoru ČTÚ upravit (k tomu viz zásadní 

připomínka ČTÚ č. 5 k Návrhu). 

 

ČTÚ tak navrhuje upravit Návrh ve smyslu výše 

uvedeného tak, aby byl v souladu s legislativními pravidly 

vlády. 

 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

2. K Čl. I. Návrhu (§ 1a) 

 

Připomínka ČTÚ: Aniž by ČTÚ rezignoval na svou 

obecnou formální připomínku k Návrhu (připomínka ČTÚ 

č. 1 k Návrhu), uvádí, že v případě jakéhokoli legislativně 

technického řešení má § 1a Návrhu rovněž zásadní věcné 

nedostatky.  

 

Poslední věta ustanovení § 1a Návrhu stanoví, že 

„Prostředky převedené na účet podle tohoto ustanovení 

jsou využity výhradně pro kompenzaci nákladů 

vyvolaných přechodem na nový vysílací standard DVB-T2 

a uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz“.  

 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky. 
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Touto větou je podle názoru ČTÚ překročen zákonný 

rozsah zmocnění pro vydání nařízení vlády stanovený § 27 

odst. 7 zákona o elektronických komunikacích a tato věta 

je v rozporu s § 27 odst. 3 tohoto zákona.  

 

Nařízení vlády podle § 27 odst. 7 zákona o elektronických 

komunikacích může stanovit pouze způsob a výši tvorby 

prostředků radiokomunikačního účtu z části poplatků za 

právo využívat kmitočty a způsob jejich čerpání, nikoli 

účel a rozsah využití prostředků na radiokomunikačním 

účtu. 

 

Ustanovení § 27 odst. 1 až 3 zákona o elektronických 

komunikacích stanoví, k jakým účelům a v jakém rozsahu 

lze využít prostředky na radiokomunikačním účtu. Tyto 

účely a rozsah využití prostředků na radiokomunikačním 

účtu nemůže být podle názoru ČTÚ podzákonným 

předpisem (nařízením vlády) limitován tím, že by mohly 

být určité prostředky na radiokomunikačním účtu využity 

výhradně pro kompenzaci nákladů vyvolaných přechodem 

na nový vysílací standard DVB-T2, jak je navrhováno.  

 

Poslední věta § 1a Návrhu je podle názoru ČTÚ rovněž 

v rozporu s § 27 odst. 3 zákona o elektronických 

komunikacích, který stanoví, že prostředky 

radiokomunikačního účtu podle odstavce 2 nesmí 

v kalendářním roce přesáhnout výši 25 % zůstatku 

na radiokomunikačním účtu za předchozí kalendářní rok. 

Zůstatkem na radiokomunikačním účtu se rozumí celý 

zůstatek, nikoli pouze jeho část. ČTÚ přitom náleží podle 

zákona o elektronických komunikacích možnost čerpat 

prostředky ve výši 25 % z celého zůstatku, poslední věta § 

1a Návrhu však možnost čerpání peněžních prostředků 

Úřadem omezuje na část prostředků (zůstatku) ve výši 6 % 
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vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů, tedy 

v rozporu se zákonem. 

  

ČTÚ tak navrhuje poslední větu § 1a Návrhu vypustit. 

 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

3. K čl. I. Návrhu (§ 1b) 

 

Připomínka ČTÚ: Kromě obecné formální připomínky 

k legislativně technickému řešení časově omezených 

účinků nařízení vlády (připomínka ČTÚ č. 1), která se 

vztahuje rovněž na § 1b Návrhu, ČTÚ navrhuje následující 

změnu ustanovení § 1b: 

 

„§ 1b 

Prostředky účtu, které byly v průběhu období 2017-2020 

převedeny na účet na základě §1a a nebyly do 31. 12. 2021 

využity převedeny z účtu v souladu s ustanovením § 2a, 

převede Úřad do 31. 1. 2023 do státního rozpočtu podle § 

133 zákona o elektronických komunikacích.“. 

 

Odůvodnění: ČTÚ navrhuje úpravy z toho důvodu, že 

skutečnost, že prostředky mohou být převedeny na účet na 

základě § 1a pouze v rozmezí od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2020 vyplývá již ze samotného ustanovení § 1a Návrhu. 

Současně ČTÚ navrhuje nahradit slovo „využity“ slovem 

„převedeny“, když § 2a obsahuje povinnost Úřadu (ČTÚ) 

převést peněžní prostředky.  

 

ČTÚ současně navrhuje upřesnit § 1b Návrhu tak, aby 

bylo zřejmé, že při převodu nevyčerpaných prostředků 

bude s těmito prostředky nakládáno jako s poplatky podle 

§ 133 zákona o elektronických komunikacích. 

 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAGVBKC6L)



Stránka 5 (celkem 14) 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

 4. K důvodové zprávě k čl. I. Návrhu (§ 1b) 

 

Připomínka ČTÚ: Ustanovení § 1b stanovuje povinnost 

ČTÚ převést prostředky účtu do státního rozpočtu do 31. 

ledna 2023. V odůvodnění k tomuto ustanovení ČTÚ však 

není uvedeno zdůvodnění této lhůty, resp. jakým 

způsobem byla stanovena. Tato lhůta by měla přitom 

reflektovat lhůty stanovené v návrhu právní (zákonné) 

úpravy přechodu na DVB-T2, která však dosud nebyla 

předložena do mezirezortního připomínkového řízení. 

 

ČTÚ navrhuje doplnit důvodovou zprávu tak, aby bylo 

zřejmé, jakým způsobem byla předmětná lhůta pro 

převedení nevyčerpaných prostředků na účtu stanovena. 

  

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Akceptováno, doplněno. 

 5. K Čl. II Návrhu (§ 2a) 

 

Připomínka ČTÚ:  V důvodové zprávě k § 2a Návrhu je 

uvedeno, že na rozdíl od ustanovení § 2 je podmíněno 

čerpání prostředků souhlasem Evropské komise 

s navrženými opatřeními.  

 

Navrhované ustanovení § 2a však žádnou podmínku, resp. 

„odkladné ustanovení“, které by podmínku uvedenou 

v důvodové zprávě k Návrhu reflektovalo, neobsahuje. 

 

Podle názoru ČTÚ by předmětná podmínka měla být 

uvedena v nařízení vlády v obecné rovině, tj. platit obecně 

pro všechny případy, kdy je čerpání podmíněno souhlasem 

Evropské komise, nejen pro případy nákladů vzniklých 

v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2. 

 

Akceptováno, text upraven. 
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S ohledem na výše uvedené ČTÚ navrhuje doplnit 

ustanovení § 2 předmětného nařízení vlády tak, aby 

umožnilo odklad úhrady prostředků ČTÚ 

z radiokomunikačního účtu do okamžiku, kdy budou 

naplněny předpoklady uvedené v důvodové zprávě k 

Návrhu, tj. udělen příslušný souhlas Evropské komise. Tím 

by bylo redukováno riziko nečinnosti Úřadu a případných 

nároků na náhradu škody vůči státu podle zákona č. 

82/1998 Sb. vzniklých v důsledku prodlení Úřadu 

s vyplacením úhrady. 

 

ČTÚ současně navrhuje v § 2 nařízení vlády upravit odkaz 

na příslušné ustanovení zákona o elektronických 

komunikacích upravující stanovení výše nákladů Úřadem, 

tj. nahradit odkaz na § 27 odst. 3 zákona o elektronických 

komunikacích odkazem na § 27 odst. 5 a 6 tohoto zákona. 

 

S ohledem na výše uvedené ČTÚ navrhuje změnit 

ustanovení § 2 nařízení vlády č. 153/2005 Sb. tak, že zní: 

 

„§ 2 

 

Úřad převede peněžní prostředky z účtu na úhradu 

efektivně a účelně vynaložených nákladů podle § 27 odst. 

1 zákona vzniklých držitelům individuálního oprávnění k 

využívání rádiových kmitočtů anebo Ministerstvu obrany 

při využívání rádiových kmitočtů pro vojenské účely do 15 

pracovních dnů poté, co potvrdil anebo stanovil jejich výši 

podle § 27 odst. 3 5 a 6 zákona. V případě, že je ve 

vztahu k peněžním prostředkům podle první věty 

vedeno řízení před Evropskou komisí ve věci veřejné 

podpory, Úřad nepřevede tyto prostředky, dokud 

Evropská komise nerozhodne o oprávněnosti jejich 

poskytnutí.“. 
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Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Ministr pro 

lidská práva, 

rovné 

příležitosti a 

legislativu 
 

Zásadní připomínka: 

1. K odůvodnění 

Žádáme v souladu s čl. 14 písm. h) Legislativních pravidel 

vlády o doplnění zhodnocení korupčních rizik dle 

Metodiky hodnocení korupčních rizik 

(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-

_CIA_.pdf) do obecné části odůvodnění. 

Akceptováno, doplněno. 

Odbor 

kompatibility 

Úřadu vlády 

Připomínky a návrhy změn: 

Návrh je do jisté míry technické povahy, nicméně hlavním 

důvodem jeho předložení je upravit způsob financování a 

kompenzace nákladů v rámci radiokomunikačního účtu. 

V obecné části odůvodnění je deklarován soulad 

zamýšlených změn s „evropským rozhodnutím“. Ve 

zvláštní části je pak k čl. II návrhu (§ 2a) uvedeno, že je 

navrhované čerpání finančních prostředků 

radiokomunikačního účtu podmíněno obecným souhlasem 

Evropské komise (dále jen „EK“) a proto je s EK vedeno 

(pre)notifikační jednání.  

 

Máme za to, že předkladatel tímto „rozhodnutím“ a 

„jednáním“ míní zahájení procesu za účelem vyloučení 

rozporu návrhu s pravidly pro udělování veřejných podpor 

v rámci EU. To je nutno blíže vyjasnit, neboť se jedná o 

velmi podstatnou záležitost. Jsou-li totiž veřejné 

prostředky udělovány podnikům (působícím na trhu), byť 

by se jednalo o kompenzaci nákladů, které jim vznikají, 

nelze vyloučit kolizi s pravidly hospodářské soutěže (jehož 

jsou pravidla pro udělování veřejných podpor součástí) 

v rámci EU. 

 

Částečně akceptováno, doplněno,  

 

Jedná se o připravované rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 

o využití kmitočtového pásma 470 – 790 MHz.  

 

Pokud jde o datum nabytí účinnosti, pak předkladatel s odložením 

nabytí účinnosti nesouhlasí, za tímto účelem byl doplněn text 

§ 2 o podmínku čerpání až po schválení EK, a to nejen v aktuálním 

případě přechodu na DVB-T2, ale obecně kdykoli, kdy podobná 

situace nastane. Primárně jde o to, aby na účtu byly prostředky, které 

by po schválení EK mohly být čerpány. Kromě toho způsob a výše 

tvorby prostředků na účtu schválení ze strany EK nepodléhá.  
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Žádáme vyjasnit, jaké „evropské rozhodnutí“ má 

předkladatel na mysli a s ohledem na probíhající 

(pre)notifikační jednání s EK rovněž podstatně doplnit 

odůvodnění navrhovaných změn.   

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Rovněž je nutno upozornit, že udělování veřejných 

prostředků podnikům působícím na trhu před 

obdržením souhlasu ze strany Evropské komise by 

mohlo založit nedovolenou státní podporu, u které by 

hrozilo i její vrácení. 

 

Závěr: 

Návrhem nařízení není do právního řádu České 

republiky implementováno právo EU. Za účelem 

vyloučení možné kolize s právem EU v oblasti práva 

veřejných podpor je však nutné doplnit odůvodnění a 

zajistit, že nařízení vlády bude účinné až po obdržení 

souhlasu od Evropské komise.          

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K bodu 1: 

 Zmocňovací ustanovení v § 27 odst. 8 zákona o 

elektronických komunikacích umožňuje vládě 

nařízením stanovit „způsob a výši tvorby prostředků 

radiokomunikačního účtu z části poplatků za právo 

využívat kmitočty a způsob jejich čerpání“. Citované 

zmocňovací ustanovení neumožňuje vládě stanovit 

časový úsek, resp. období, pro tvorbu těchto peněžních 

prostředků, jak je navrhováno v nově vkládaném § 1a 

první větě. Návrh novely nařízení vlády tak v části 

upravující období, ve kterém Úřad převádí další 

peněžní prostředky, překračuje meze zákona, k jehož 

provedení je nařízení vlády vydáváno (viz čl. 39 odst. 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky ČTÚ. 
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6 Legislativních pravidel vlády, resp. čl. 78 Ústavy). 

Stanovení časového úseku proto požadujeme z návrhu 

vypustit. Situaci lze řešit stanovením účinnosti návrhu 

nařízení vlády dnem 1. 1. 2017 a následnou novelizací 

v roce 2020, kdy může být toto ustanovení zrušeno.  

Tato připomínka je zásadní.  

K úvodní větě:  

V úvodní větě návrhu nařízení vlády doporučujeme za text 

„zákona č. 468/2011 Sb.,“ vložit slova „(dále jen 

„zákon“)“ a slova „o elektronických komunikacích“ na 

konci textu úvodní věty vypustit. 

Akceptováno. 

K bodu 1: 

 novelizované nařízení vlády obsahuje 3 paragrafy, 

které jsou označeny nadpisem. Nově jsou do nařízení 

vlády vkládány další 3 paragrafy, ovšem bez nadpisu. 

Dáváme proto ke zvážení opatřit nově vkládané § 1a a 

1b též nadpisy. Pokud bude tato připomínka 

akceptována, je nutné změnit úvodní větu bodu 1 ve 

smyslu čl. 58 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel 

vlády.  

 V nově vkládaném § 1b doporučujeme v souladu s čl. 

40 odst. 5 Legislativních pravidel vlády použít 

přítomný čas, tj. nahradit slovo „byly“ slovem „jsou“ a 

slovo „nebyly“ nahradit slovem „nejsou“.  

Vysvětleno, připomínka částečně pozbyla relevance na základě 

akceptace předchozích připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno, text nově převeden do přechodných ustanovení. 

K bodu 2: 

Uplatňujeme stejnou připomínku jako k bodu 1 návrhu, a 

to doplnit nově vkládaný paragraf o nadpis. Pokud bude 

připomínka akceptována, i zde platí, že je třeba změnit 

úvodní větu tohoto bodu (čl. 58 odst. 2 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády). 

Vysvětleno, připomínka pozbyla relevance na základě akceptace 

předchozích připomínek. 

K čl. II: 

S odkazem na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod 4 Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme za slovo „dnem“ vložit slovo 

Akceptováno. 
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„jeho“. 

Ministerstvo 

financí 
Ostatní připomínka: 

V části IV. Odůvodnění, kde pod částí E. Předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad navrhované …. je v části a) 

uvedeno, že „V období realizace přechodu zemského 

televizního vysílání na standart DVB-T2 se částečně 

snižuje odvod do státního, tak jak uvádí Příloha č. 2 

usnesení vlády č. 648“. UV č. 648 ale žádnou přílohu 

nemá. Doporučujeme přeformulovat. 

Akceptováno, text upraven, jedná se o přílohu Strategie schválené 

daným usnesením. 

Ostatní připomínka: 

Čl. I bod 1 : 

Konstatujeme, že pro období let 2017 až 2020 má tvorba 

peněžních prostředků na radiokomunikačním účtu probíhat 

odlišně, pokud se týče výše vybraných prostředků za 

využívání radiových kmitočtů (24 %), než stanoví § 1 

nařízení vlády č. 153/2005 Sb., tj. 6 %.  

 

Protože návrh nařízení vlády formuluje dva nové paragrafy 

1a a 1b, doporučujeme, aby byla z hlediska přehlednosti 

právní úpravy provedena diferenciace textu § 1a do tří 

odstavců při určitém upřesnění textu, byl upřesněn text § 

1b a tyto paragrafy byly opatřeny skupinovým nadpisem. 

Legislativní vyjádření našich připomínek formou bodu č. 1 

je následující: 

 

„1 Za § 1 se vkládají nové § 1a a § 1b, které včetně 

nadpisu znějí: 

 

„Tvorba prostředků účtu v letech 2017 až 2020 

 

§ 1a 

 

(1) Úřad převádí v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 

Částečně akceptováno, vysvětleno, připomínka pozbyla relevance 

na základě akceptace předchozích připomínek. 
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2020 na účet další peněžní prostředky ve výši 24 % 

vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů za 

každý kalendářní rok.  

 

(2) Peněžní prostředky převádí Úřad na účet čtvrtletně do 

10 pracovních dnů po uplynutí čtvrtletí s výjimkou 

čtvrtého čtvrtletí, kdy peněžní prostředky převede 

nejpozději v této lhůtě podle stavu k 10. prosinci. 

Doúčtování za období od 11. prosince do 31. prosince 

běžného roku Úřad provede do 31. ledna následujícího 

roku.   

 

(3) Peněžní prostředky převedené na účet podle odstavce 1 

lze použít výhradně pro kompenzaci nákladů vyvolaných 

přechodem na nový vysílací standard DVB-T2 a uvolnění 

rádiových kmitočtů pásma 700 MHz. 

 

§ 1b 

 

Peněžní prostředky účtu, které byly v  letech 2017 až 2020 

převedeny na účet na základě § 1a  a nebyly do 31. 

prosince 2021 využity v souladu s ustanovením § 2a, 

převede Úřad do 31. ledna 2023 do státního rozpočtu.“.“. 

 

Bod 2 - § 2a: slova „Úřad převede peněžní prostředky 

z účtu na“ nahradit slovem „Na“ a za slova „700 MHz“ 

vložit slova „převede Úřad peněžní prostředky z účtu“.  

 

Čl. II – Účinnost: za slovo „dnem“ vložit slovo „jeho“ (čl. 

53 odst. 1 písm. b) bod 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Doporučující připomínka: 

V čl. II doporučujeme za slovo „dnem“ vložit slovo 

„jeho“. 

Akceptováno. 
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Ministerstvo 

vnitra 

K čl. II – k účinnosti: 

 Možnost nabytí účinnosti právního předpisu ve 

lhůtě kratší než je patnáct dní po vyhlášení je dle § 3 odst. 

3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, podmíněno existencí naléhavého 

obecného zájmu a tento postup je chápán jako výjimečný. 

Komentář k čl. II ve zvláštní části odůvodnění řádné 

argumenty pro daný postup neobsahuje, domníváme se 

tedy, že nelze dovozovat naléhavý obecný zájem, který je 

vyžadován rovněž čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel 

vlády. S ohledem na výše uvedené doporučujeme ponechat 

alespoň zákonem předpokládanou základní patnáctidenní 

legisvakanční lhůtu. 

Akceptováno. 

Hospodářská 

komora České 

republiky 

Připomínka k bodu 1 k ustanovení § 1 se vkládá nové 

ustanovení § 1a 

Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 

„Úřad převádí v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020 na 

účet další peněžní prostředky ve výši 24 % vybraných 

poplatků za využívání rádiových kmitočtů. Peněžní 

prostředky Úřad převádí na účet čtvrtletně do 10 

pracovních dnů po uplynutí čtvrtletí s výjimkou čtvrtého 

čtvrtletí, kdy peněžní prostředky převede nejpozději v této 

lhůtě podle stavu k 10. prosinci. Doúčtování za období od 

11. prosince do 31. prosince běžného roku Úřad provede 

do 31. ledna roku následujícího. Prostředky převedené na 

účet podle tohoto ustanovení jsou využity výhradně pro 

kompenzaci nákladů vyvolaných přechodem na nový 

vysílací standard DVB-T2 a nákladů na uvolnění 

rádiových kmitočtů pásma 700 MHz, včetně nákladů na 

odstranění rušení nebo jiného omezení příjmu DTT, 

které souvisí s provozem sítí elektronických komunikací v 

Neakceptováno. 

 

Navrhovaná změna by byla v rozporu s § 27 odst. 6 zákona 

o elektronických komunikacích, který taxativně stanoví, jaké náklady 

lze z prostředků radiokomunikačního účtu hradit. Problematiku 

odstraňování rušení řeší § 100 zákona o elektronických komunikací. 
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pásmu 700 MHz.“. 

Odůvodnění: 

V rámci využívání pásma 700 MHz pro provozování sítí 

elektronických komunikací nelze vyloučit vznik rušení 

nebo jiných omezení příjmu signálu DTT. Odstranění 

takových rušení je nezbytné pro zajištění příjmu DTT 

v rozsahu, který odpovídá původnímu. Efektivní nápravná 

opatření k odstranění rušení jsou tedy jednou z podmínek 

úspěšného přechodu na DVB-T2 – tak aby uživatelský 

standard zejména domácností nebyl přechodem narušen. 

Odstraňování rušení bude probíhat mnohem efektivněji a 

rychleji, pokud bude zajištěno, že účelně vynaložené 

náklady budou kompenzovány.  

Proto navrhujeme, aby nařízení vlády umožnilo čerpat 

prostředky z radiokomunikačního účtu i na tyto účely.  

 

Tuto připomínku považuje HK ČR za zásadní. 

Úřad pro 

ochranu 

hospodářské 

soutěže 

V předkládací zprávě se uvádí, že: „Využití 

prostředků radiokomunikačního účtu musí zajistit realizaci 

navrhovaných kompenzací vyvolaných nákladů v 

návaznosti na posouzení jejich souladu s právem Evropské 

unie Evropskou komisí s tím, že veřejnou podporu lze 

poskytnout až po schválení opatření Evropskou komisí. 

K tomu jsou již nyní vedena (pre) notifikační jednání.“ 

Ve zvláštní části se pak uvádí, že: „K Čl. II - 

Doplňuje se nový § 2a dosavadního znění nařízení vlády, 

který upravuje způsob čerpání prostředků účtu na 

kompenzace nákladů vyvolaných vynuceným procesem 

přechodu na DVB-T2 pro dotčené subjekty. Na rozdíl od 

ustanovení § 2 je podmíněno čerpání prostředků účtu 

obecným souhlasem EK s navrženými opatřeními. Za tím 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky.  

 

Text § 2 doplněn o podmínku čerpání, respektive převedení prostředků 

Českým telekomunikačním úřadem, až po schválení EK, a to nejen 

v aktuálním případě přechodu na DVB-T2, ale obecně kdykoli, kdy 

podobná situace nastane. 
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účelem je vedeno příslušné (pre)notifikační jednání s EK“.  

 Text odstavce ve zvláštní části, uvádějící, že 

čerpání prostředků účtu je podmíněno obecným souhlasem 

EK s navrženým opatřením, navrhuji přeformulovat. 

Formulační úprava může být např. ve smyslu, že čerpání 

prostředků účtu je podmíněno jeho souladem s pravidly 

veřejné podpory. Důvodem ke změně je skutečnost, že 

nelze předvídat, jak se bude (pre)notifikační řízení 

s Evropskou komisí vyvíjet a zda bude v této věci vydáno 

rozhodnutí. Rovněž lze navrhnout, aby v této části nebyl 

odkaz na (pre)notifikační řízení uveden, neboť samotný 

text nařízení vlády podmíněnost projednání opatření u 

Evropské komise nezahrnuje. Obecně je soulad s pravidly 

veřejné podpory formulován v předkládací zprávě.   

Tato připomínka je doporučující.  

V Praze dne 1. června 2017 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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