
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a 

čísel, ve znění pozdějších předpisů 

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. Připomínka k Čl. I Návrhu 

 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ má za to, že navrhované doplnění 

obsažené v čl. I Návrhu nemá být začleněno do odstavce 

„Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání“, 

ale do odstavce „Stanovení výše poplatku pro digitální 

televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě“, 

když je cílem navrhované změny (doplnění), jak vyplývá 

ze zvláštní části důvodové zprávy k Návrhu, snížit poplatek 

na úroveň odpovídající výši poplatku pro digitální televizní 

vysílání z vysílače malého výkonu prostřednictvím 

jednofrekvenční sítě.  

 

ČTÚ tak navrhuje následující změnu ustanovení Čl. I 

Návrhu: 

 

„Čl. I 

 

V položce 1 části C.2 přílohy k nařízení vlády č. 154/2005 

Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za 

využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení 

Akceptováno, text upraven. 
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vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., 

nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 

Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb. a nařízení vlády 

č. 284/2015 Sb. se za slova „Do dne vypnutí zemského 

analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení 

vlády o technickém plánu přechodu je v této územní oblasti 

koeficient P1=1. „V případě šíření digitálního televizního 

vysílání vysílačem s maximálním efektivním vyzářeným 

výkonem (ERPmax) menším než 27 dBW, který je 

využíván v rámci jednofrekvenční sítě, je vždy C = 420 

Kč,“ doplňují slova „Do dne ukončení přechodu zemského 

digitálního televizního vysílání na standard DVB-T2  je v 

případě šíření digitálního televizního vysílání vysílačem 

v přechodové vysílací síti DVB-T2 vždy C = 420 Kč.“. 

 

Alternativně k tomuto návrhu ČTÚ navrhuje vytvořit 

v položce 1 části C. 2 přílohy k nařízení vlády č. 154/2005 

Sb. nový (samostatný) odstavec pro přechodové sítě DVB-

T2 nebo pro souběžný provoz DVB-T a DVB-T2, jehož 

nadpis by zněl například takto: „Stanovení výše poplatku 

pro digitální televizní vysílání prostřednictvím 

přechodových sítí DVB-T2“. Tento nový odstavec by 

obsahoval výše uvedenou doplňovanou větu, která je 

předmětem Návrhu. 

 

Tuto připomínku ČTÚ považuje za zásadní. 

Doporučující připomínky:  

 

1. Připomínka ČTÚ k doprovodnému 

materiálu k Návrhu (platné znění nařízení 

s vyznačením navrhovaných změn) 

 

Připomínka ČTÚ: V rámci doprovodného materiálu 

k Návrhu, tj. návrhu platného znění nařízení vlády 

Akceptováno, text upraven. 
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č. 154/2005. Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu 

poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění 

pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

a doplnění je chybně uveden koeficient P2, který však již 

v současné době platné znění nařízení vlády č. 154/2005 Sb. 

nepoužívá.   

 

ČTÚ tak navrhuje v návrhu „úplného znění“ k Návrhu 

nahradit koeficient digitálního televizního vysílání „P2 = 5“ 

koeficientem „P1 = 5”. 

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, text upraven. 

Ministerstvo 

financí 
Ostatní připomínka: 

Čl. II - podle čl. 53 odst. 1 LPV stanovení počátku nabytí 

účinnosti dnem vyhlášení nařízení vlády lze navrhnout 

výjimečně v případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, 

který se musí specifikovat ve zvláštní části odůvodnění, což 

není provedeno. Navrhovatel tuto specifikaci musí doplnit 

nebo stanovit účinnost nařízení vlády tak, aby byla 

zachována legisvakance alespoň 15 dnů, a to nejlépe 

pevným datem. 

Akceptováno, text upraven. 

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Doporučující připomínka 

V čl. I doporučujeme slova „za slova“ nahradit slovy „za 

větu“ a slova „doplňují slova“ nahradit slovy „vkládá věta“, 

v čl. II doporučujeme za slovo „dnem“ vložit slovo „jeho“. 

 

Akceptováno, text upraven ve smyslu připomínky. 
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Ministerstvo 

práce a 

sociálních věcí 

K odůvodnění, části D 

 V nadpisu i textu části D doporučujeme slova 

„Evropských společenství nahradit slovy „Evropské unie“.  

Ratifikací Lisabonské smlouvy v roce 2009 Evropské 

společenství zaniklo a nahradila jej Evropská unie, jako 

právní nástupce Společenství. 

Akceptováno, text upraven. 

Ministerstvo 

vnitra 

K čl. I – k příloze:  

 V souladu s čl. 58 odst. 6 písm. d) Legislativních 

pravidel vlády doporučujeme slova „slova“ nahradit slovem 

„větu“ a slova „doplňují slova“ nahradit slovy „vkládá 

věta“. 

 

Akceptováno, text upraven. 

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 není ve zvláštní části odůvodnění uveden, 

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, text upraven. 

V Praze dne 1. června 2017 

Vypracoval: Mgr. Tomáš Frélich Podpis: 
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