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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem 

(národní kmitočtová tabulka) 

 

A. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH 

PRINCIPŮ  

Předkládaný návrh vyhlášky stanovuje v souladu s § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 16 odst. 1 tohoto 

zákona, novelou přílohy vyhlášky č. 105/2010 Sb. nový Plán přidělení kmitočtových pásem 

(národní kmitočtová tabulka). 

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka, dále jen „Plán“) je národní 

aplikací Radiokomunikačního řádu (dále jen „Řád“) Mezinárodní telekomunikační unie 

(International Telecommunication Union, dále jen „ITU“) pro Českou republiku.  

Česká republika jako člen ITU je vázána povinností dodržovat ustanovení administrativních 

dokumentů ITU, mezi které patří i Řád. Tato povinnost vyplývá z čl. 52 odst. 2 Ústavy ITU. 

Povinnost vydávat informace o přidělení kmitočtových pásem vyplývá také z členství České 

republiky v Konferenci evropských poštovních a telekomunikačních správ (European 

Conference of Postal and Telecomminications Administrations, dále jen „CEPT“) a jejího 

Rozhodnutí CEPT/ECC/DEC/(03)05 o zveřejňování národních tabulek přidělení a využití 

kmitočtů.  

Povinnost vydávat a zveřejňovat informace o přidělení kmitočtových pásem dále vyplývá 

z Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES o regulačním rámci pro politiku 

rádiového spektra ve Společenství (Rozhodnutí o rádiovém spektru). 

Hlavním principem navrhované právní úpravy je nezbytnost aktualizace stávající vyhlášky 

v přímé návaznosti na aktuální znění Radiokomunikačního řádu (vydání ze září 2016), který 

uvádí do praxe výsledky jednání zemí ITU, shrnuté závěrečnými dokumenty Světových 

radiokomunikačních konferencí WRC-12 a WRC-15. 
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B. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ PROVEDENÍ 

JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 

Navrhovaná právní úprava byla vypracována na základě zmocnění obsaženého v § 150 odst. 

2 k provedení § 16 odst. 1 a v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona o elektronických 

komunikacích. 

 

C. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, 

JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE 

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s předpisy Evropské unie, judikaturou Soudního 

dvora Evropské unie, obecnými právními zásadami práva Evropské unie a zohledňuje rovněž 

i legislativní záměry Evropské unie, pokud jde o zajištění účelného využívání rádiového 

spektra. 

Právo Evropské unie upravuje problematiku správy rádiového spektra regulačním rámcem 

z roku 2002 ve znění jeho revize z roku 2009.  

 

K vyhlášce, kterou se stanoví Plán, se vztahují zejména tyto právní předpisy EU: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění 

pro sítě a služby elektronických komunikací (autorizační směrnice). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném 

předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice). 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou 

se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby 

elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických 

komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES 

o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací. 

Výše uvedené právní předpisy EU se Plánu dotýkají pouze rámcově a předkládaný 

dokument nemá dopad na jejich transpozice a implementaci do právního řádu ČR. 

 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 

o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí 

o rádiovém spektru). 

 

D. ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU  

Navrhovaná právní úprava je v souladu s čl. 10a a 10b Ústavy České republiky, Listinou 

základních práv a svobod a dalšími právními předpisy České republiky, naplňuje mezinárodní 

smlouvy, jimiž je Česká republika v oblasti elektronických komunikací vázána a je v souladu 

se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, ITU a CEPT. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAS3EJK11)



 125 

E. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY NA 

STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY A NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, 

ZEJMÉNA OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Návrh vyhlášky nemá žádné dopady na uvedené rozpočty, osoby ani na životní prostředí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický právní předpis, který nepřinese nové ani rozsáhlé 

dopady, rozhodl předseda Legislativní rady vlády v souladu s bodem 5.3 Obecných zásad pro 

hodnocení dopadů regulace (RIA) na základě zaslaného přehledu dopadů o neprovedení 

vyhodnocení dopadů regulace.  

 

F. ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 

K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN  

Ani existující právní úprava ani předkládaný návrh vyhlášky není v rozporu se zásadou zákazu 

diskriminace, stejně tak se nijak nedotýká rovnosti mužů a žen. 

 

G. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ 

A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh vyhlášky není v rozporu s principem ochrany soukromí a osobních údajů, předkládaný 

návrh je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

H. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Předložený návrh vyhlášky nezakládá, vzhledem ke svému obsahu, žádná korupční rizika. 

Navíc, ani za současné právní úpravy nelze konstatovat, že by byla nějaká korupční rizika 

identifikována. 

 

I. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. Materiál zohledňuje usnesení vlády 

k materiálu Ministerstva obrany „Analýza optimalizace využívání rádiového spektra pro účely 

obrany pro vytvoření podmínek sdílení spektra pro necivilní a civilní využití“, který dne 10. 

dubna 2017 svým usnesením č. 285 schválila vláda ČR v rozsahu neutajovaných informací.   
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II. Zvláštní část 

Ke změně Přílohy: 

Přílohu tvoří vlastní Plán rozdělený do pěti kapitol a jeho struktura respektuje strukturu Řádu.  

Plán vychází: 

- ze stávající vyhlášky č.105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 

kmitočtová tabulka), ze dne 2. dubna 2010, do jejíhož znění je nutné promítnout zejména 

změny Radiokomunikačního řádu přijaté Světovou radiokomunikační konferencí ITU, Ženeva, 

2012 (WRC-12 – World Radiocommunication Conference, Geneva, 2012) a Světovou 

radiokomunikační konferencí ITU, Ženeva, 2015 (WRC-15 – World Radiocommunication 

Conference, Geneva, 2015) zahrnuté v Radiokomunikačním řádu – vydání ze září 2016 (Radio 

Reguations – edition of 2016),  

- ze změny vyplývající z přijatého usnesení vlády České republiky ze dne 10. dubna 2017 č. 

285 k Analýze optimalizace využívání rádiového spektra pro účely obrany pro vytvoření 

podmínek sdílení spektra pro necivilní a civilní využití. 

Cílem nově navrhovaného Plánu je aktualizovat Plán stanovený vyhláškou č.105/2010 Sb., 

tj. zapracovat změny vyplývající ze zmíněných zdrojových dokumentů, které jsou relevantní 

pro správu a využívání rádiového spektra v České republice. 

Kapitola 1  

Vymezuje používané pojmy a zkratky a přejímá pojmy a definice stanovené Řádem. 

I. Význam zkratek 

Je provedeno formální doplnění ve smyslu textu Řádu. Do textu byla doplněna zkratka „ADS-

B“ pro Automatický dohledový systém [Automatic Dependent Surveillance – Broadcast] a UHF 

Ultra krátké vlny [Ultra High Frequency]. 

II. Vymezení pojmů (Článek 1 Řádu) 

Úvod 

Upravena Poznámka 3 ve smyslu platné definice pojmu „Rádiový kmitočet“ podle Řádu. 

Oddíl I. – Všeobecné pojmy 

Upraven bod 1.14 podle Řádu. 

Oddíl II. – Správa kmitočtů 

Beze změn 

Oddíl III. – Radiokomunikační služby 

Upraveny body 1.19, 1.28, 1.29, 1.32, 1.35, 1.43, 1.55 podle Řádu. 
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Oddíl IV. – Rádiové stanice a soustavy 

Doplnění bodů 1.108A, 1.108B a 1.113 podle Řádu. Dále byly upraveny body 1.83, 1.84, 1.92, 

1.93 a 1.94. 

Oddíl V. – Provozní pojmy  

Beze změn 

Oddíl VI. – Vlastnosti vysílání a rádiových zařízení 

Beze změn 

Oddíl VII. – Sdílení kmitočtů 

Doplněn bod 1.167 podle Řádu. 

Oddíl VIII. – Technické pojmy ve vztahu k družicím 

Beze změn 

Kapitola 2  

Kmitočtová pásma 

Převzaté části z Čl. 2 Řádu. 

Stanoví způsob vyjádření kmitočtů, rozdělení a označení jednotlivých pásem rádiového 

spektra. 

Beze změn 

Kapitola 3  

Technické vlastnosti stanic 

Čl. 3 Řádu. 

Stanoví technické podmínky vysílacích, přijímacích a měřicích zařízení s tím, že vysílací  

a přijímací zařízení zamýšlené k použití v dané části kmitočtového spektra má být navrženo 

s ohledem na technické vlastnosti vysílacích a přijímacích zařízení používaných v okolních  

a dalších částech spektra, za předpokladu že byla uplatněna veškerá technicky a ekonomicky 

přijatelná opatření k omezení úrovně nežádoucího vyzařování z vysílajícího zařízení 

uvedeného do provozu později a k omezení vlivu rušení na přijímací zařízení uvedené do 

provozu později.  

Upraven bod 3.7 podle Řádu. 

Kapitola 4  

Přidělování a využívání kmitočtů 

Převzaté části z Čl. 4 Řádu. 
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Stanoví pravidla a postupy přidělování a využívání rádiových kmitočtů. Jednou z hlavních 

zásad je, že telekomunikační správy členských zemí nejsou oprávněny přidělovat kmitočty 

stanicím v rozporu s tabulkou přidělení kmitočtových pásem, s výjimkou výslovné podmínky, 

že tím nebude působeno škodlivé rušení službám, jejichž stanice jsou provozovány v souladu 

s ustanoveními Ústavy ITU, Úmluvy ITU a Řádu, ani že nebude pro takový příděl žádána 

ochrana před rušením působeným těmito službami. 

Doplnění bodů 4.10 až 4.24 podle Řádu. 

Kapitola 5 

Kmitočtová přidělení 

Převzaté části z Čl. 5 Řádu. 

Upravuje samotnou problematiku přidělování kmitočtů.  

Oddíl I. – Regiony a pásma 

Oddíl uvádí rozdělení světa z hlediska přidělování rádiových kmitočtů na tři regiony 

a definuje Region 1, do kterého patří Česká republika. 

Doplnění poznámky pod čarou v bodu 5.2 podle Řádu. 

Oddíl II. – Kategorie služeb a přidělení 

Oddíl stanoví kategorie služeb a přidělení vyznačených v Plánu. 

Beze změn 

Oddíl III. – Poznámky Řádu 

Oddíl obsahuje výtah poznámek Řádu, které jsou použity v Plánu a jsou relevantní pro 

případná přidělení v ČR. 

Celkem je v Plánu provedeno: 

 Zařazení dalších 74 poznámek podle Řádu: 

5.54A, 5.80A, 5.80B, 5.128,5.132A, 5.132B, 5.133A, 5.133B, 5.141, 5.141A, 5.141B, 5.145A, 

5.145B, 5.149A, 5.152, 5.154, 5.158, 5.159, 5.161B, 5.167, 5.167A, 5.168, 5.170, 5.211, 

5.216, 5.228AA, 5.228B, 5.228F, 5.265, 5.271, 5.274, 5.275, 5.276, 5.277, 5.281, 5.283, 

5.296, 5.312A, 5.323, 5.328AA, 5.331, 5.341A, 5.342, 5.395, 5.436, 5.437, 5.443AA, 5.443C, 

5.443D, 5.460A, 5.460B, 5.461AA, 5.461AB, 5.474A, 5.474B, 5.474C, 5.474D, 5.481, 5.484B, 

5.499A, 5.499B, 5.499C, 5.499D, 5.499E, 5.509G, 5.511E, 5.511F, 5.527A, 5.530A, 5.530B, 

5.530D, 5.532A,5.532B, 5.559B. 

 Upravení stávajících 52 poznámek podle Řádu: 

5.53, 5,54, 5.56, 5.67A, 5.67B, 5.82, 5.93, 5.96, 5.98, 5.99, 5.162A, 5.163, 5.164, 5.201, 5.202, 

5.220, 5.268, 5.279A, 5.287, 5.291A, 5.312, 5.316B, 5.317A, 5.338, 5.367, 5.371, 5.384A, 

5.388, 5.410, 5.430A, 5.438, 5.442, 5.444A, 5.444B, 5.446, 5.446C, 5.447F, 5.450A, 5.457A, 
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5.460, 5.461B, 5.462A, 5.469, 5.475B, 5.501A, 5.511A, 5.536A, 5.536B, 5.551H, 5.551I, 

5.558, 5.565. 

 Vypuštění 15 stávajících poznámek podle Řádu: 

5.82A, 5.82B, 5.138A, 5.141C, 5.222, 5.223, 5.224A, 5.224B, 5.260, 5.399, 5.417C, 5.417D, 

5.458C, 5.511D, 5.530. 

Oddíl IV. – Plán přidělení kmitočtových pásem v České republice (Národní kmitočtová 

tabulka) 

Oddíl obsahuje vysvětlení k tabulkové části v navazujícím Oddílu V., popisuje význam zkratek 

použitých k označení statutu využívání pásem pro civilní a necivilní účely, formát a význam 

symboliky v přidělení kmitočtových pásem a zavádí Národní poznámky. 

Upraven bod 4 a) - rozsah rádiového spektra pro přidělení podle Řádu. 

Upraveno znění národních poznámek CZ2, CZ3, CZ4, CZ5, CZ6, CZ8 a CZ10. 

Oddíl V. – Národní kmitočtová tabulka 

Oddíl obsahuje tabulkovou část Plánu s přidělením kmitočtových pásem radiokomunikačním 

službám s odkazy na relevantní poznámky Řádu a národní poznámky a stanovením statutu 

využívání pásem pro civilní a necivilní účely.  

V tabulce jsou uvedeny: 

 V prvním sloupci jednotlivá kmitočtová pásma Plánu. 

 Ve druhém sloupci radiokomunikační služby dle Kapitoly 1 oddílu III, kterým může národní 

administrace stanovit přidělení na území České republiky v kmitočtových pásmech 

rozdělených podle Řádu. 

Celkem je v Plánu provedeno: 

 Zařazení nových 23 kmitočtových pásem podle Řádu. 

 Vypuštění 2 stávajících kmitočtových pásem podle Řádu. 

Kmitočtové pásmo 

 

Počet doplněných 

kmitočtových pásem 

podle RŘ 2016 

Počet vypuštěných 

kmitočtových pásem 

podle RŘ 2016 

kHz   

8,3 - 14 2  

25,05-70 -------- 2 

435 - 495 2  

4 438 – 4 650 1  

5 250 – 5 450 3  

9 040 – 9 400 2  

13 410 – 13 570 2  

15 800 – 16 360 2  

24 000 – 24 890 2  
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26 175 – 27 500 2  

MHz   

39 – 39,986 1  

41,015 – 44 2  

156,7625 – 156,8375 2  

CELKEM 23 2 

 

 Ve třetím sloupci radiokomunikační služby, pro které je v jednotlivých kmitočtových 

pásmech Plánu stanoveno přidělení v České republice.  

Celkem jsou v Plánu provedeny 4 úpravy přidělení kmitočtových pásem pro Českou republiku, 

a to v těchto úsecích: 50,5 – 70 kHz, 117,975 – 137 MHz, 150,05 – 153 MHz a 74 – 76 GHz. 

 ve čtvrtém sloupci „Využití přidělení“ jsou uvedeny zkratky druhu využití podle Oddílu IV. 

Bylo provedeno 13 úprav ve Využití přidělení včetně odkazů na Využití přidělení ve třetím 

sloupci tabulky, a to v těchto úsecích: 7 450 – 8 100 kHz, 48,5 – 56,5 MHz, 58 – 66 MHz, 74,6 

– 74,8 MHz, 156,7875 – 156,8125 MHz, 235 – 242,95 MHz, 402 – 403 MHz, 790 – 862 MHz, 

2 025 – 2 110 MHz, 2 200 – 2 290 MHz, 7 450 – 7 550 MHz, 7 550 – 7 750 MHz, 17,1 – 17,2 

MHz, 26,5 – 27 GHz a 27 – 27,5 GHz. 

Současně jsou ve druhém a třetím sloupci uvedeny příslušné poznámky Řádu relevantní pro 

přidělení v České republice. Ve třetím sloupci jsou uvedeny rovněž národní poznámky, které 

specifikují další podmínky pro přidělení a provoz jednotlivých radiokomunikačních služeb 

v daném kmitočtovém pásmu.  

 

K účinnosti 

Účinnost se navrhuje dnem 1. ledna 2018. 
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