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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A. Hlavní principy navrhované právní úpravy 

Vláda České republiky v souladu s § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 8 zákona o 
elektronických komunikacích vydala nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a 
výši tvorby a čerpání prostředků radiokomunikačního účtu.  

V příloze 2 vládou schválené Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání „Věcný záměr 
hlavních legislativních úprav nezbytných pro uskutečnění přechodu zemského digitálního 
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2„ je za účelem sociálně citlivé 
změny vysílacího standardu postupováno na základě souběžného vysílání prostřednictvím 
přechodových sítí. Sestavení dvou celoplošných přechodových sítí a přechodové sítě pro 
regionální vysílání, tj. tranzitních (dočasných) sítí elektronických komunikací pro účely 
simultánního šíření DTT v novém spektrálně efektivnějším standardu DVB-T2/HEVC na bázi 
SFN (Single Frequency Network) („Přechodové sítě“) na základě stávajících vysílacích 
stanovišť a přidělení příslušných rádiových kmitočtů (individuální oprávnění) pro účely 
výstavby a provozování těchto Přechodových sítí. Cílem je umožnit souběžné šíření DTT ve 
standardu DVB-T/MPEG-2 a DVB-T2/HEVC („Souběžné vysílání“) od poloviny roku 2016 
do začátku roku 2021. V případě možnosti bude sestavena i Přechodová síť pro regionální 
vysílání. Souběžné vysílání komerčních TV stanic by mělo být zajištěno pro celoplošné 
programy stávajících sítí 2, 3 a 4 DVB-T tak, aby byla zajištěna možnost příjmu vysílání 
šířeného v rámci celoplošných Přechodových sítí při minimalizaci nezbytných úprav na straně 
veřejnosti. Toho lze dosáhnout prostřednictvím vydání individuálních oprávnění operátorům 
za účelem zajištění vysílání ze stanovišť vysílačů sítí 1 – 3 (v případě regionální Přechodové 
sítě ze stanovišť sítě 4) s technickými parametry, které zajistí v maximální míře stejný rozsah 
pokrytí a nejmenší negativní dopady na televizní diváky. V případě možností mezinárodní 
koordinace kmitočtů bude vhodné sestavit i Přechodovou síť pro regionální televize ze 
stanovišť sítě 4.  

Součástí navrhovaných legislativních úprav je i zajištění postupu úhrady nákladů, které přímo 
souvisejí s uskutečněním Přechodu na DVB-T2, a to subjektům dotčeným tímto procesem 
v souladu s evropským rozhodnutím, a zajištění zdrojů financování procesu Přechodu na 
DVB-T2.  

Součástí věcného záměru legislativních úprav (Příloha č. 2, usnesení vlády ze dne 20. 
července 2016 č. 648) jsou i přechodná ustanovení týkající se úhrady nákladů a financování 
vynuceného procesu Přechodu na DVB-T2. Jde o obdobný postup, jaký byl využit v případě 
financování Přechodu na DTT, který se uskutečnil v letech 2008 – 2012. Tento postup 
využívá příslušných ustanovení ZEK, zejména pak ustanovení § 27 ZEK o tzv. 
radiokomunikačním účtu, který je mimo státní rozpočet a soustřeďuje prostředky na krytí 
specifických nákladů souvisejících se správou rádiového spektra. 
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Vzhledem k plánovanému a očekávanému rozsahu nákladů účastníků procesu Přechodu na 
DVB-T2 je navrhovanými novelami upraven i způsob a výše tvorby prostředků 
radiokomunikačního účtu a způsob jeho čerpání, tj. úpravu vládních nařízení č. 153/2005 Sb. 
a č.154/2005 Sb. Tato dočasná úprava je použita pouze pro období procesu Přechodu na 
DVB-T2, tj. na předpokládané období let 2016 – 2021. 

Obdobně budou novelizovány i příslušná ustanovení zákona o elektronických komunikací. 

V usnesení vlády č. 648 je pak ministrovi průmyslu a obchodu uloženo připravit podle 
věcného záměru legislativních úprav uvedeného ve Strategii v rozsahu nutném pro realizaci 
opatření podle Strategie a bez podrobnějšího hodnocení dopadů regulace (RIA) a vládě do 30. 
září 2016 předložit návrh úpravy nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše 
tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání do 30. září 2016 vládě. 

 

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

Předkládaná právní úprava je v souladu se zákonem a v jeho mezích. 

 

C. Zhodnocení platného právního stavu 

Zákon o elektronických komunikacích v § 27 upravuje radiokomunikační účet a zmocňuje 
vládu k vydání nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků 
radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání. Toto nařízení bylo vydáno poprvé v roce 
2005 a nebylo dosud novelizováno.   

 

D. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem České republiky, souladu s mezinárodními 
závazky České republiky a právem Evropských společenství 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem a právním řádem České 
republiky.  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními závazky České republiky a právem 
Evropských společenství a je plně slučitelná s regulačním rámcem pro elektronické 
komunikace, zejména s ustanovením čl. 13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb 
elektronických komunikací (autorizační směrnice).  

 

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy, dopad 
na státní rozpočet 

a) na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 
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V období realizace přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2 se částečně 
snižuje odvod do státního rozpočtu, tak jak uvádí Příloha č. 2 usnesení vlády č. 648. 
Nevyčerpané prostředky se po dokončení procesu přechodu převádí do státního rozpočtu. 

b) na podnikatelské prostředí České republiky: 

V případě, že podnikatelské subjekty budou postupovat v souladu s realizací Strategie rozvoje 
zemského televizního vysílání, nepřinese jim navrhovaná právní úprava navýšení poplatků za 
využívání rádiových kmitočtů.  

c) na sociální oblast a na životní prostředí: 

Nepředpokládají se negativní dopady v sociální oblasti nebo dopady na životní prostředí.  

 

F. Administrativní zátěž podnikatelských subjektů 

Nedochází ke zvýšené administrativní zátěži podnikatelských subjektů.  
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II. Zvláštní část 

 

K Čl. I  

Doplňuje se nový § 1a dosavadního znění nařízení vlády č. 153/2005 Sb. Z ustanovení je 
zřejmé, že jde o postup, který je věcně platný a účinný jen po dobu souběžného vysílání podle 
dvou televizních standardů, resp. průběhu přechodu na nový vysílací standard podle vládou 
schválené Strategie. Jeho platnost fakticky zanikne uvolněním kmitočtů pásma 700 MHz. Jde 
o dočasně zvýšený převod prostředků na radiokomunikační účet. Navýšení převáděných 
prostředků bylo předběžně odhadnuto dle výše plánovaných nákladů na proces přechodu. 

Navrhovaná výše dočasně zvýšeného odvodu je odvozena od předběžného propočtu výše a 
časového průběhu očekávaných proplácených nákladů a nepřekračuje limit odvodu 30%, 
uvedený ve schválené Strategii. 

Dále se doplňuje se nový § 1b, který je účelově provázán na nová ustanovení § 1a a § 2a. Jeho 
obsahem je de facto využití nevyčerpaných prostředků, které byly získány v příslušném 
období nad rámec běžných převodů na radiokomunikační účet (dle §2a) a využívání 
radiokomunikačního účtu. Cílem je snížení dopadů do státního rozpočtu. 

 

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 účelem je vedeno příslušné 
(pre)notifikační jednání s EK.  

 

K Čl. III 

Stanoví se den nabytí účinnosti nařízení vlády. 
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