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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 § 24 odst. 5 zákona 
o elektronických komunikacích vydala nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše 
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění předpisů 
pozdějších.  

V příloze 2 „Věcný záměr hlavních legislativních úprav nezbytných pro uskutečnění přechodu 
zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2“ vládou 
schválené Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání (Usnesení vlády ze dne 20.7.2016 
č. 648) je za účelem sociálně citlivé změny vysílacího standardu postupováno na základě 
souběžného vysílání prostřednictvím přechodových sítí. Souběžné vysílání ve dvou vysílacích 
standardech by mělo stimulovat domácnosti k výměně přijímacích zařízení v dostatečně 
dlouhém období. 

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 druhé 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. 

Schválený věcný záměr pak dále uvádí jako podpůrné opatření, že Provozovatelům 
Přechodových sítí je po dobu Souběžného vysílání snížena úhrada poplatků za využívání 
kmitočtů dle individuálních oprávnění, použitých pro sestavení dané Přechodové sítě (novela 
Vládního nařízení č. 154/2005 Sb.).  

V usnesení vlády č.648/2016 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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAFHBBY6C)



4 

září 2016 předložit návrh úpravy nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu 
výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpis do 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 § 24 odst. 2 stanovuje povinnost platit poplatky za 
využívání rádiových kmitočtů. Výši poplatků stanoví v mezích zákona vláda nařízením.  

Poplatky za využívání rádiových kmitočtů hradí Českému telekomunikačnímu úřadu držitel 
individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů.  

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 

- na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: 

V období realizace přechodu zemského televizního vysílání na standard DVB-T2 nedojde ke 
změnám výběru poplatků za využívané rádiové kmitočty. 

- 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.  

Přechod na nový standard šíření zemského televizního vysílání je vynuceným krokem. 
Přijímané dočasné opatření nevytváří výhodu pro podnikatelské subjekty, ale umožňuje 
minimalizovat sociálně-politické negativní dopady vynuceného Přechodu na DVB-T2.  

- 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 

Doplňovaná část Nařízení vlády specifikuje konkrétní výši koeficientu pro výpočet poplatku 
v přechodové sítí, vysílající v novém standardu DVB-T2. Jde jednak o snížení vyvolaných 
nákladů celého procesu a zároveň o určité urychlení procesu výstavby těchto sítí. 

Návrh obsahuje snížení poplatku na úroveň odpovídající stávající výši poplatku pro digitální 
televizní vysílání z vysílače malého výkonu prostřednictvím jednofrekvenční sítě, tj. C=420 
Kč v příloze C2 (tj. dle platné úpravy). 
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