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PLATNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY 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 

C.2.   Televizní   vysílání 

                                           Kč   ročně   dle   výpočtu 

Výpočet:  

C   =   S4   x   V2  x   K11   x   P1 

kde   je 

C     Poplatek   za   využívání   jednoho   rádiového   kmitočtu   pro   televizní   vysílání 

S4    Sazba   za   jeden   rádiový   kmitočet 

S4   =   1   KčV     Průměrný    efektivní   vyzářený    výkon   na    využívaném   
kmitočtu   v dBW    v   hodnotě    zaokrouhlené   na    nejbližší   nižší    celé   číslo. 
Stanoví se jako   1/36   ze součtu povolených vyzářených výkonů ve směrech po deseti 
úhlovýchstupních, počínaje stupněm nula. Pro průměrný efektivní vyzářený výkon 
menší nebo rovnající se 5 dBW je V=5. 

K11   Koeficient   televizního   vysílání: 

       K11   =   50P1    Koeficient druhu televizního vysílání:       

       P1   =   1     Analogové televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak. 

       P2   =   5     Digitální televizní vysílání, není-li dále stanoveno jinak. 

 

Stanovení koeficientu P1 pro analogové televizní vysílání 

Pokud držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v dané územní oblasti1) ke dni 
stanovenému v nařízení vlády o technickém plánu přechodu2) 

a) nevypnul vysílač velkého výkonu3), je v této územní oblasti koeficient P1=30, 

b) nevypnul zemské analogové televizní vysílání, je v této územní oblasti koeficient P1=100. 

 

Stanovení koeficientu P1 pro digitální televizní vysílání   
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Do dne vypnutí zemského analogového televizního vysílání stanoveného v nařízení vlády o 
technickém plánu přechodu je v této územní oblasti koeficient P1=1. 

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. 

Stanovení výše poplatku pro digitální televizní vysílání prostřednictvím jednofrekvenční sítě 

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. 

Poznámka:  

Pro systémy MWS (multimediální bezdrátové systémy) v kategoriích MMDS (vícebodový 
vícekanálový distribuční systém), MVDS (multikanálový video distribuční systém), nebo 
LMDS (lokální vícebodový distribuční systém) v provozním uspořádání bod-multibod za 
předpokladu, že rádiový provoz v systému je pouze jednosměrný, se vyměřují poplatky podle 
kategorie rozhlasová služba, i když část poskytované služby má charakter jednosměrného 
datového přenosu. Pro tyto systémy platí koeficient P1=1 
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