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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:   VII. 

 

„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 Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady Českého telekomunikačního 

úřadu dne 12. prosince 2017 (čj. ČTÚ-78 051/2017-606), s termínem dodání stanovisek do 15 pracovních dnů ode dne doručení návrhu (připomínkové 

řízení ukončeno dne 5. ledna 2017). Vypořádání připomínek se uskutečnilo (korespondenčně) od 21. února 2018 do 28. února 2018. Vyhodnocení 

tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

České 

Radiokomunikace 

a.s.  (dále jen 

„společnost ČRA“) 

(1)  

Ke změně koeficientu kmitočtového pásma K16:  

Podle společnosti ČRA v současné době neexistuje pro 

snížení koeficientu kmitočtového pásma K16, který se 

používá pro výpočet poplatku za využívání jednoho 

rádiového kmitočtu pozemní pohyblivé služby v pásmu do 

2,2 GHz, žádný důvod. Předmětné kmitočtové je současnosti 

již využíváno službami sítí elektronických komunikací a pro 

další rozvoj a budování moderních sítí elektronických 

komunikací, je uvažováno s kmitočtovými pásmy pod 1 GHz 

a nad 2,2 GHz. Příkladem takovéhoto kmitočtového pásma je 

pásmo 700 MHz, které má být po 1. únoru 2021 uvolněno pro 

zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové 

širokopásmové služby elektronických komunikací, stejně jako 

pásma 3,6 GHz - 3,8 GHz.  

Společnost ČRA proto navrhuje ponechat stávající výši 

koeficientu kmitočtového pásma K16 = 1 pro f < 2,2 GHz 

a K16 = 0,2 pro f ≥ 2,2 GHz, tak jak je uvedeno v aktuální 

verzi Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše  

a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových 

kmitočtů a čísel, ze dne 6. dubna 2005.  

Neakceptováno 

Fragmentace koeficientu K16 do více kroků (nyní 3 kroky) lépe 

reflektuje rozdílné fyzikální vlastnosti šíření elektromagnetických 

vln v jednotlivých kmitočtových pásmech, které se promítají i do 

odlišných nákladů na budování sítí s využitím těchto kmitočtů. 

Navíc, uvedená argumentace neposkytuje konkrétní důvody, proč 

nerozlišit vlastnosti pásma pod 1 GHz a nad 1 GHz. K jisté analogii 

dochází i v případě pevné služby, kde také dochází ke 

stupňovitému odlišení vyšších kmitočtových pásem. Skutečnost, že 

většina dotčených kmitočtových pásem je již sítěmi elektronických 

komunikací využívána nebo, že pro tyto jsou uvažována i další 

pásma pod 1 GHz nebo nad 2,2 GHz, není v daném případě 

relevantní. Návrh reaguje na stále se zvyšující nutný rozsah spektra 

využívaného pro poskytování služeb elektronických komunikací, a 

jeho strukturu, a tím zvyšující se náklady na zajištění provozu sítí 

pro v podstatě neměnný počet uživatelů, v situaci, kdy trvale klesá 

průměrný výnos na zákazníka (ARPU). 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

Tuto připomínku považuje společnost ČRA za zásadní. 

Asociace 

provozovatelů 

mobilních sítí (dále 

jen „APMS“  

(2)  

Ke změně koeficientu kmitočtového pásma K16:  

Úprava vyjádření rozsahu kmitočtů pro použitý koeficient 

K16.  

Odůvodnění  

Upravit vzorec pro výpočet výše poplatku, resp. stanovení 

koeficientu K16 ve výši 0,7. Vyjádření má správně vypadat 

následovně: „1 GHz ≤ f < 2,2 GHz“. 

Tuto připomínku považuje APMS za zásadní. 

Akceptováno 

Jednotky rádiového kmitočtu (GHz) byly v uvedeném vzorci 

doplněny. 

APMS 

(3)  

Ke změně účinnosti nařízení vlády:  

Změna účinnosti nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 154/2005 Sb.  

Odůvodnění  

V návrhu nařízení vlády je navržena účinnost 1. července 

2018. Tento termín nemá vzhledem k předpokládanému 

průběhu legislativního procesu opodstatnění. Navrhujeme 

změnit účinnost na znění: „Toto nařízení nabývá účinnosti 

prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení“. Tím bude v případě schválení vládou zajištěn 

dřívější termín účinnosti implementace bodu dle Akčního 

plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu 

plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, a to 

například k 1. březnu 2018 či 1. dubnu 2018 v závislosti na 

průběhu legislativního procesu. Způsob platby a vracení 

přeplatků za využívání rádiových kmitočtů nebrání učinit 

Neakceptováno 

Zatímco není potřeba poskytnout adresátům tohoto nařízení vlády 

dostatečný časový prostor pro adaptaci na nová pravidla, protože ve 

všech případech bude docházet ke snížení výše poplatku za 

využívání rádiových kmitočtů, je naopak nutné zachovat určitý 

časový prostor na straně ČTÚ, jako správce daně, protože bude 

nejen nutné provést vrácení všech vzniklých přeplatků, ale i upravit 

příslušný IT systém tak, aby byl schopný ihned po nabytí účinnosti 

novely nařízení vlády respektovat nový způsob stanovení výše 

poplatku. 

V této souvislosti je třeba připomenout, že zatímco v případě 

individuálních oprávnění v držení členů APMS se změna výpočtu 

poplatku dotkne jen 3 držitelů oprávnění v případě změny 

individuálních oprávnění v pevné službě se jedná o cca 430 držitelů 

oprávnění a řádově vyšší počet změnových rozhodnutí (cca 2,8 tis). 

ČTÚ proto pro správné provedení všech změn potřebuje řádně 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

změnu výše poplatků k jakémukoliv datu v průběhu roku. 

K vracení přeplatků v případě vracení či změnách 

individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

běžně dochází v průběhu celého roku a jde tudíž  

o dlouhodobě dobře fungující proces mezi držiteli 

individuálních oprávnění Českým telekomunikačním 

úřadem. 

Připomínky je legislativně technického charakteru. 

připravit a otestovat potřebou změnu podpůrného IS systému. Proto 

byla polovina roku 2018 stanovena jako nejdřívější možný termín 

účinnosti s cílem naopak dále navrženou změnu neodkládat. 

Viz též připomínka č. 8. 

APMS 

(4)  

K odůvodnění: 

Reflexe názoru APMS na nutnost podstatně vyššího snížení 

velké zátěže mobilních sítí poplatky za využívání rádiových 

kmitočtů v odůvodnění  

Odůvodnění  

APMS vítá snížení dílčího koeficientu K16, který fakticky 

snižuje poplatky za kmitočty v rozmezí 1 ≤ f < 2,2 GHz  

a oceňuje dobře fungující spolupráci mezi všemi 

zúčastněnými stranami v rámci tohoto bodu Akčního plánu  

k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování  

a výstavby sítí elektronických komunikací i konečnou 

dohodu, která byla v rámci pracovní podskupiny Spektrum 

dosažena. Zároveň ale upozorňuje na to, že APMS považuje 

navrženou úpravu nařízení vlády č. 154/2005 Sb. pouze  

za mezikrok k dalšímu snížení poplatků, a to až na úroveň 

administrativních nákladů za správu spektra tak, aby bylo 

možno dosáhnout srovnatelných podmínek pro investice  

do rozvoje sítě jako je tomu v jiných zemích EU. Princip 

poplatků pouze ve výši administrativních nákladů  

za správu spektra je již zaveden v některých členských 

Komentář – není předmětem vypořádání. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

zemích EU a je v souladu se současnou směrnicí 2002/20/ES, 

která uvádí, že poplatky za využití kmitočtů musí být 

„objektivně odůvodněné, průhledné, nediskriminační  

a přiměřené z hlediska jejich zamýšleného účelu“  

a doporučuje určit poplatky pouze ve výši administrativních 

nákladů, tak i se současným zněním plánovaného Evropského 

kodexu pro elektronické komunikace, který uvádí, že „by 

poplatky za práva na užívání rádiového spektra a práva na 

instalování zařízení měly zohledňovat potřebu podporovat 

neustálý rozvoj infrastruktury s cílem dosáhnout  

co nejúčinnějšího využití zdrojů“. Zavedením poplatku  

za rádiové spektrum ve výši administrativních nákladů na 

jeho správu by se tržní hodnota kmitočtů přenesla do aukční 

ceny, což ovšem neznamená, že by poplatky neměly být 

sníženy na stejnou úroveň také pro využívání současných 

přídělů rádiových kmitočtů. Tento princip je nutno 

implementovat co nejdříve, nejpozději do vyhlášení aukce 

rádiových kmitočtů v roce 2019, a to pásma 700 MHz  

(a případných kmitočtů z dalších pásem), jehož přidělení 

vyplývá ze závazku České republiky vůči Evropské unii  

a dalších kmitočtových pásmech, jak je uvedeno v návrhu 

Situační zprávy o stavu plnění opatření (doplňující dokument 

ke Strategii správy rádiového spektra ze dne 3. června 2015). 

Zároveň je vzhledem ke krátkému časovému horizontu 

nutné v rámci pracovní podskupiny Spektrum již nyní 

jednat o mezikroku výše uvedeného konečného cíle  

v podobě obdobného legislativního procesu ke snížení 

poplatků za využívání kmitočtů pod 1 GHz, jelikož  

s přidělením pásma 700 MHz dojde společně  

s již využívanými pásmy 800 a 900 MHz k enormní 

nákladové zátěži poskytovatelů služeb elektronických 

komunikací touto částí rádiového spektra. Rozšiřování 

rádiových frekvencí alokovaných pro služby mobilních sítí 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

totiž znamená neustálé zvyšování celkového objemu 

vybraných poplatků za rádiové kmitočty. Pro rozvoj kvality 

sítí a implementaci nové generace 5G je nutno tuto zátěž 

odstranit plošným snížením poplatků za rádiové kmitočty  

a umožnit konkurenceschopnost České republiky vůči 

ostatním zemím EU.  

Připomínka je legislativně technického charakteru. 

Ministerstvo 

financí (dále jen 

„MF ČR“)  

(5)   

K odůvodnění: 

Do odůvodnění je třeba doplnit, zda se snížením příjmů 

státního rozpočtu počítá zákon o státním rozpočtu na rok 

2018 a výhled na léta 2019 a 2020. Pokud s tímto snížením 

počítáno není, tak je třeba doplnit, jak bude úbytek příjmů 

vyrovnán. 

Připomínku považuje MF ČR za zásadní.  

Akceptováno 

Text odůvodnění byl doplněn takto: 

„V pozemní pohyblivé službě se pokles výběru poplatků projeví jen 

na počátku účinnosti novely nařízení vlády č. 154/2005 Sb. s tím, 

že podle aktuálních předpokladů se do 2 až 3 let výběr vrátí nad 

úroveň roku 2016 díky tomu, že operátoři rozšíří rozsah 

využívaného spektra (tj. požádají o nová, resp. další individuální 

oprávnění na základě již získaných přídělů). V horizontu roku 2019 

by měly být provedeny další aukce kmitočtů (pásmo 700 MHz a 

pásmo 3,4 GHz), které by měly podle předběžných odhadů 

představovat na výnosech z udělení přídělů rádiových kmitočtů 

min. 8 mld. Kč. O tomto záměru je vláda informována v materiálu 

„Situační zpráva o plnění strategie správy spektra“, kterou připravil 

ČTÚ v létě roku 2017 a předal Ministerstvu průmyslu a obchodu 

k zajištění projednání vládou. 

V pevné službě bude pokles částečně kompenzován očekávaným 

efektem zvýšeného zájmu o využití vysokých kmitočtových pásem 

a širokých rádiových kanálů, kdy tato skupina představuje 

nejrychleji rostoucí skupinu přidělených kmitočtů, a s tím je tedy 

očekáván i postupný růst poplatků z využívání pásem. 

Úhrnná předpokládaná bilance příjmů do státního rozpočtu z 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

využívání rádiových kmitočtů v pozemní pohyblivé službě a pevné 

službě je tedy dlouhodobě kladná. Z těchto důvodů nebyly 

iniciovány podněty k návrhu úprav zákona o státním rozpočtu na 

rok 2018.“. 

MF ČR  

(6)  

K čl. I, bodu 3: 

Doporučuje se upravit sazby poplatků tak, aby výsledná výše 

poplatku odpovídala minimální výši stanovené v § 24 odst. 2 

písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích, k jehož provedení je nařízení vydáváno.  

V tomto ustanovení je minimální výše poplatku stanovena na 

300 Kč. Vzhledem k tomu, že konečná výše poplatků  

je vypočítávána na základě vzorce S3 × K9 × K10 × K15, 

může být při minimálních hodnotách K 9 a K 10 (K9 = 0,25 

a K10 = 0,8) konečná výše poplatku se sazbou nižší než 

1.500,- Kč pod minimální zákonnou hranicí 300 Kč. 

Připomínku považuje MF ČR za zásadní. 

Akceptováno 

Vzhledem k tomu, že se jedná o připomínku obecně platnou i pro 

další případy poplatků za využívání rádiových kmitočtů jejichž 

výše je vázána limity uvedenými v § 24 odst. 2 písm. b) zákona o 

elektronických komunikacích, byl ve smyslu této připomínky, do 

§ 1 nařízení vlády doplněn nový odstavec 4, který zní: 

 „(4) V případě, že by výše ročního poplatku za využívání 

rádiových kmitočtů a čísel určená způsobem podle sazebníku 

poplatků byla nižší nebo vyšší než meze stanovené v § 24 odst. 2 

nebo § 37 odst. 2 zákona, odpovídá výše poplatku výši meze, 

kterou překračuje.“. 

MF ČR  

(7)   

 

K čl. I, bodu 3: 

Doporučuje se upravit sazby pro rádiové kmitočty  

v hraničních polohách. Např. u rádiového kmitočtu 3 GHz  

a šířkou pásma 10 MHz není zřejmé který řádek, ani který 

sloupec má být použit pro stanovení sazby S3. Doporučuje  

se proto postavit tuto věc na jisto. 

Připomínku považuje MF ČR za zásadní. 

Akceptováno 

Znění návrhu nařízení vlády bylo upraveno tak, aby bylo zřejmé, o 

jaký interval (otevřený či uzavřený) se jedná, tedy, aby byly jasně 

definované hraniční polohy jednotlivých koeficientů. 

MF ČR 

 

(8)  

K čl. II: 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje k 1. červenci 2018, tedy 

uprostřed poplatkového období, kterým je kalendářní rok. 

Splatnost poplatků pak zůstává nezměněna, tedy k 31. lednu 

daného poplatkového období (poplatek se platí na období). Je 

Vysvětleno 

Účinnost novely nařízení vlády byla navržena k 1. červenci 2018 

s vědomím, že nabytím účinnosti tohoto nařízení nedochází 

k žádnému negativnímu dopadu na žádný z daňových subjektů 

v průběhu zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok 2018. 
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nevhodné měnit sazbu poplatku v průběhu poplatkového 

období, protože jde vůči subjektům poplatku k retroaktivní 

změně, ke které navíc dojde až po splatnosti daného poplatku. 

Ústavní soud vyslovil názor, že pokud zákonodárce přikázal 

daňovým subjektům, aby si pro dané zdaňovací období 

zvolily pravidla, která pak musí po celé zdaňovací období 

dodržovat, tak by tato pravidla měl také sám respektovat  

a nesmí je bez závažného důvodu měnit  

k tíži daňového subjektu (nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. 

ÚS 9/08 ze dne 12. července 2011). Stejně tak platí, že při 

změně právní regulace určitého chování je nutné poskytnout 

adresátům zákona dostatečný časový prostor pro adaptaci na 

nová pravidla (Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ze 

dne 10. července 2014). Je proto vhodné účinnost nařízení 

vlády stanovit k prvnímu dni poplatkového období (v tomto 

případě k 1. lednu 2019). Pokud má mít účinnost  

k jinému dni, pak je nutné tuto situaci vyřešit v rámci 

přechodných ustanovení. 

Tuto připomínku považuje MF ČR za zásadní. 

Navržené změny nařízení vlády vedou ve všech případech ke 

snížení výše poplatku hrazeného jednotlivými subjekty k 31. lednu 

nebo v průběhu kalendářního roku vždy po vydání příslušného 

individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Všem 

subjektům, které uhradily výši poplatku podle v současné době 

platného znění nařízení vlády tedy bude, po nabytí účinnosti 

změny, vrácena část dříve uhrazeného poplatku. Z tohoto důvodu 

ani není nutné adresátům zákona poskytovat jakýkoliv dostatečný 

časový prostor pro adaptaci na nová pravidla.  

Časový prostor pro adaptaci na nová pravidla potřebuje pouze 

správce daně (ČTÚ), aby mohl v návaznosti na schválení změny 

nařízení vlády upravit své IT systémy tak, aby od nabytí účinnosti 

změny mohly stanovovat výši poplatků podle novely nařízení 

vlády. Předkladatel považuje za pozitivní pro podporu využití 

předmětných rádiových kmitočtů nastavení účinnosti nařízení vlády 

v termínu, který bude následovat co nejdříve po nutném 

přizpůsobení podpůrného IT systému. 

Viz též připomínka č. 3. 

MF ČR  

(9)  

K čl. I, bodu 3: 

V případě koeficientu křížové polarizace K15 se doporučuje 

zvážit doplnění varianty, kdy se křížová polarizace nepoužije 

(stejně jako bylo provedeno u koeficientu K13 použití 

technologie s mnohonásobným přístupem ke kanálu v případě 

družicové služby) Dále se doporučuje namísto symbolů „=<“ 

použít symbol „≤“ (menší nebo rovno), stejně jako  

u koeficientu K12 šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním v případě družicové služby 

Tuto připomínku považuje MF ČR za doporučující. 

Akceptováno 

Pro zvýšení jednoznačnosti výkladu nařízení vlády byla doplněna i 

do ostatních částí nařízení vlády poznámka, zda se způsob výpočtu, 

resp. stanovený koeficient respektující polarizaci, týká pouze jedné 

polarizace nebo křížové polarizace. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

MF ČR 

(10)  

K čl. I, bodu 4: 

U koeficientu K12 se doporučuje stanovit pravidlo pro 

zaokrouhlování pro případ, kdy šířka pásem není celé číslo, 

pokud je zaokrouhlování účelné. 

Tuto připomínku považuje MF ČR za doporučující. 

Vysvětleno 

Stávající úprava se jeví jako dostatečná a nepůsobí v praxi zásadní 

problémy. 

Aby bylo zabráněno změně výše poplatků u stávajících 

individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (kdy 

navíc nebyl vyhodnocen dopad na státní rozpočet), muselo by 

navrhované zaokrouhlování být vždy směrem dolů. Stanovením 

tohoto způsobu zaokrouhlování by pak bylo z hlediska obvyklých 

způsobů zaokrouhlování nepřehledné až matoucí a změna by tak 

neměla podstatný přínos. 

MF ČR 

(11)  

K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

Obecně: doporučuje se zvýšit stylistickou a gramatickou 

úroveň textu. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace se vyskytuje větší množství gramatických chyb, 

překlepů a stylisticky nevhodných vět. Jako příklad lze uvést 

následující doporučení: V části 1.2 se ve větě „Přijetí 

předloženého změnového nařízení vlády je v případě úprav 

podle písmen a) a b) nezbytné pro odstranění některých  

z bariér budoucího rozvoje sítí nové generace (…)“ 

doporučuje vypustit slovo „z“. V části 1.5 se úvodní část 

textu v kombinaci s písm. c), která zní: „Cílem novely 

nařízení vlády č. 154/2005 Sb. je s účinností od 1. července 

2018 v případě družicové služby upřesnit že se hodnota 0,1 

koeficientu K13 uplatní jen v případě, kdy je použita 

mnohonásobného přístupu k rádiovému kanálu, tedy 

v případě uplatnění spektrálně efektivnějšího technologického 

řešení“ doporučuje přeformulovat. V části 3.1 se ve větě 

„Úhrada poplatků za využívání rádiových kmitočtů je jedním 

z nákladů na straně podnikatelů v elektronických komunikací, 

Akceptováno  

Text upraven ve smyslu připomínky. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

který musí zohlednit při rozhodování o alokaci finančních 

prostředků na financování rozvoje sítí, výběr vhodné 

technologie, zvyšování kvality služeb a péče o zákazníky“ 

doporučuje slovo „komunikací“ nahradit slovem 

„komunikacích“ a slovo „péče“ nahradit slovem „péči“. 

Tuto připomínku považuje MF ČR za doporučující. 

MF ČR 

(12)  

K shrnutí závěrečné zprávy RIA: 

V části 3.4 se ve slově „rýádiové“ doporučuje vypustit 

písmeno „ý“, které je zjevným překlepem. 

Tuto připomínku považuje MF ČR za doporučující. 

Akceptováno  

Text upraven ve smyslu připomínky. 

Ministerstvo 

životního prostředí 

(13)  

K celému materiálu: 

Doporučujeme materiál podrobit důkladné jazykové kontrole 

a opravit značné množství překlepů. To se týká zejména 

obálky materiálu, kde se překlepy vyskytují v množství 

větším než malém.  

Konkrétně se jedná o „Akčního plánu k provedení nedotaních 

opaření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických 

komunikací schváleného usnesneím vlády ze dne 10. května 

2017 č. 350. Návrh nařízení vlády se předkládá za základě 

zmocnění podle § 150 odst. 1 zákona o elektronikcých 

komunikacích k provedení § 24 odst. 5 téhož zákona“ v části 

„důvod předložení“ a „přeseda Rady Českého 

telekomunikačního úřadu“ v části „spolupředkladatel“. 

Tuto připomínku považuje MŽP ČR za doporučující. 

Akceptováno  

Text upraven ve smyslu připomínky. 

Česká asociace K poplatkům oddílu D. Družicová služba a k návrhu Neakceptováno 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

elektronických 

komunikací  

(dále jen „ČAEK“) 

(14)  

znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, A. 1. 

Celoplošné rádiové sítě: 

Úprava znění Položky 1 - Poplatky za využívání rádiových 

kmitočtů oddílu D. Družicová služba, resp. úprava znění 

Položky 1 - Poplatky za využívání rádiových kmitočtů oddílu 

A. Pozemní pohyblivá služba, A. 1. Celoplošné rádiové sítě. 

Návrh znění oddílu D. Družicová služba, resp. návrh 

znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, A. 1. 

Celoplošné rádiové sítě. 

Stávající znění oddílu D. Družicová služba:  

“D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA 

Kč ročně dle výpočtu 

Výpočet: 

C = S5 × K12 × K13 

kde je 

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

pozemskou stanicí 

S5 Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním 

S5 = 2 500 Kč 

K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním 

K12 = 4 pro šířku pásma ≤ 4 MHz 

Navržená změna týkající se problematiky komplementárních stanic 

CGC nebyla předmětem změn v nařízení vlády, které byly 

předloženy k veřejné konzultaci. Požadavek tak jde nad rámec 

návrhu.  

Věcně je pak třeba upozornit, že stanice využívané na základě 

autorizace podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

626/2008/ES, jsou autorizovány v rámci přídělu rádiových 

kmitočtů v režimu pohyblivé služby, a proto nemohou být 

zpoplatňovány v režimu služby družicové.  

Viz též připomínka č. 16. 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

K12 pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz, 

odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného 

vysíláním 

K13 Koeficient při použití technologie s mnohonásobným 

přístupem ke kanálu 

K13 = 0,1” 

Návrh novelizovaného znění oddílu D. Družicová služba: 

„D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA 

Kč ročně dle výpočtu 

Výpočet: 

C = S5 × K12 × K13 

kde je 

C Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

pozemskou stanicí  anebo CGC pozemskou stanicí s pevným 

stanovištěm. 

S5 Sazba za 1 MHz šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním 

S5 = 2 500 Kč 

K12 Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané vysíláním 

K12 = 4 pro šířku pásma ≤ 4 MHz 
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Rezort Připomínka Vypořádání 

K12 pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHz, 

odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného 

vysíláním 

K13 Koeficient při použití technologie s mnohonásobným 

přístupem ke kanálu 

K13 = 0,1 

Poznámka: 

Podle článku 2, odst. 2 rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 626/2008/ES ze dne  

30. června 2008 o výběru a povolování soustav 

poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) (dále jen 

„Rozhodnutí“), CGC pozemské stanice s pevným 

stanovištěm jsou součástí „družicových pohyblivých 

soustav“ [MSS], elektronických komunikačních sítí  

a přiřazených zařízení, které umožňují poskytování služeb 

rádiové komunikace mezi pohyblivou pozemskou stanicí  

a jednou nebo několika kosmickými stanicemi, nebo mezi 

pohyblivými pozemskými stanicemi prostřednictvím jedné 

nebo několika kosmických stanic, nebo mezi pohyblivou 

pozemskou stanicí a jedním nebo několika 

komplementárními pozemskými komponenty s pevným  

stanovištěm. Taková soustava obsahuje alespoň jednu 

kosmickou stanici. „Pozemskými komplementárními 

komponenty“ [CGC]  družicových pohyblivých soustav se 

rozumějí pozemní pozemské stanice s pevným stanovištěm, 

jejichž cílem je zvýšit dostupnost MSS v zeměpisných 

oblastech v rámci rozsahu družice (družic) dané soustavy, 

kde nelze zajistit dostatečně kvalitní spojení s jednou nebo 
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několika kosmickými stanicemi. Podle článku 8, odst. 3, 

písm. (b) Rozhodnutí, CGC: „jsou nedílnou součástí 

družicové pohyblivé soustavy a jsou kontrolovány 

mechanismem správy družicových zdrojů a sítí; využívají 

tentýž směr přenosu a tytéž části kmitočtových pásem jako 

přidružené družicové komponenty a nezvyšují požadavky na 

spektrum přidružené družicové pohyblivé soustavy.“ 

Text označen jako připomínka s návrhem. 

ČAEK 

(15)  

Resp. stávající znění Oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, 

A. 1. Celoplošné rádiové sítě: 

 

,,A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA 

A. l. Celoplošné rádiové sítě 

 

Kč ročně dle výpočtu 

 

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění 

rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány 

rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi 

celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří 

rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem 

pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými 

rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž 

prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.  

 

Výpočet: 

      C = S1 x K1 x K16 

kde je 

C     Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

Neakceptováno 

Požadovaná segmentace poplatků za využívání rádiových kmitočtů 

v oblasti pozemní pohyblivé služby představuje nekoncepční zásah 

s potenciálem ovlivnit hospodářskou soutěž na trhu služeb 

elektronických komunikací pro cestující na palubách letadel (např. 

poskytování konektivity k Internetu). Bez detailní analýzy vč. 

neoddělitelné konzultace se všemi případně dotčenými subjekty 

není možné k tomuto kroku v rámci této novely přistoupit.   

Viz též připomínka č. 17. 
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S1    Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma  

      S1 = 1600 Kč  

K1    Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. 

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho 

kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči  

ve využívaném kmitočtovém pásmu. 

      K1 = 1     pro 1 kHz  

      K1 = 0,25    pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-

385/390-395 MHz 

K16   Koeficient kmitočtového pásma 

 

      K16 = 1    pro f <2,2 GHz  

      K16 = 0,2    pro f >= 2,2 GHz“ 

Návrh novelizovaného znění oddílu D. Družicová služba: 

 

„A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA  

 A. 1. Celoplošné rádiové sítě  

                                           Kč ročně dle výpočtu 

 Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely 

zpoplatnění rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty 

využívány rádiovými zařízeními na celém území České 

republiky. Mezi celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé 

služby nepatří rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým 
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kmitočtem pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. 

Celoplošnými rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, 

jejichž prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu.  

 Výpočet: 

      C = S1 x K1 x K16 x K17 

kde je 

C     Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

S1    Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma  

      S1 = 1600 Kč  

K1    Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. 

      Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho 

kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči  

ve využívaném kmitočtovém pásmu. 

      K1 = 1     pro 1 kHz  

      K1 = 0,25    pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-

385/390-395 MHz 

K16   Koeficient kmitočtového pásma 

      K16 = 1    pro f <2,2 GHz  

      K16 = 0,2    pro f >= 2,2 GHz 

K17   Koeficient pro pozemní komponentu CGC systému 

poskytujícího družicové pohyblivé služby (MSS) 

K17 = 0,1“ 
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Odůvodnění: 

Klasifikace CGC komponent MSS pro účely stanovení poplatků v 

tuto chvíli představuje interpretační výzvu. Pozemní stanice 

uvedené v položce 1 - Poplatky za využívání rádiových kmitočtů 

oddílu D. Družicová služba nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o 

stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových 

kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů („Nařízení”), které 

stanovuje režim poplatků pro družicové služby, jejichž součástí je 

CGC podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 

626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav 

poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) („Autorizační 

Rozhodnutí EU”), a rovněž v souladu s normativní 

radiokomunikační definice na úrovni Mezinárodní telekomunikační 

unie („ITU“)1, je momentálně kategorií nejvíc vyhovující 

družicové službě, kterou MSS-integrované CGC poskytuje. 

Pro splnění požadavků definice MSS, která zahrnuje i prvek 

CGC, a která byla zavedena Autorizačním rozhodnutím EU, a 

klasifikování CGC pod oddíl D. Družicová služba je ze strany 

ČTÚ nutná komplikovaná interpretace. Je nutné podotknout, 

že klasifikace CGC pod jakoukoli jinou kategorii momentálně 

stanovenou v Nařízení by nejen že bylo v rozporu 

s Autorizačním rozhodnutím EU, ale také by to ze strany 

ČTÚ vyžadovalo extrémně širokou interpretaci bez 

jakéhokoli právního podkladu. 

Ačkoli se současná interpretace ČTÚ kloní spíše k zařazení 

CGC pod pozemní pohyblivou službu, s přihlédnutím 

k definici pozemní pohyblivé služby obsažené ve vyhlášce č. 

105/2010 Sb. o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 

kmitočtová tabulka), CGC nemůže být takto klasifikována, a 
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to zejména proto, že stanice CGC nemohou poskytovat 

pozemní pohyblivou službu a nemohou být ani definovány 

jako základové stanice, neboť spolu nekomunikují a nejsou 

schopné komunikovat s pozemními pohyblivými stanicemi, 

protože jsou navrženy pro poskytování služeb výhradně pro 

leteckou dopravu v letových hladinách vyšších než 3000 m 

nad zemským povrchem. 

Nicméně vzhledem k tomu, že stávající definice jednotlivých 

služeb uvedené v národní kmitočtové tabulce neumožňují 

zcela jednoznačné zařazení CGC do družicové soustavy ani 

do pozemní pohyblivé služby, a také s přihlédnutím k výše 

zmíněné stávající interpretaci ČTÚ, jsme toho názoru, že by 

CGC mohla být dočasně upravena v rámci oddílu A. Pozemní 

pohyblivá služba, části A. 1. Celoplošné rádiové sítě, a to do 

doby, kdy bude přijata odpovídající legislativa např. na 

úrovni Evropské unie. Avšak s ohledem na významný rozdíl 

mezi výší poplatků ve dvou výše zmíněných kategoriích 

(družicová služba a pozemní pohyblivá služba), navrhujeme 

alternativní návrh znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, 

A. 1. Celoplošné rádiové sítě, který (i) umožňuje jednoznačné 

zařazení CGC do pozemní pohyblivé služby a zároveň (ii) 

vyvažuje zcela zjevný nepoměr mezi výše zmíněným 

rozdílem ve výší jednotlivých poplatků. 

Poznámka č. 1 pod čarou: 
1 ITU-R uvádí následující normativní definici 

„Integrovaného MSS Systému (Integrated MSS System),“ 

která pokrývá užití pozemní sítě v MSS: „Systém 

s družicovým a pozemním (1) komponentem, kde pozemní 

komponent je komplementární ke komponentu družicovému 

a je provozován a zároveň tvoří integrální součást MSS 

systému. V těchto systémech je pozemní komponent 

ovládán družicovými prostředky a správou sítě systému. 
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Pozemní komponent navíc používá stejnou část 

kmitočtových pásem jako přidružený funkční mobilní 

družicový systém. (1) Pojem pozemní je aplikován 

v kontextu Recommendation 206 (Rev.WRC-12).“  

Originální znění: „System employing a satellite component 

and a ground (1) component where the ground component 

is complementary to the satellite component and operates 

as, and is, an integral part of the MSS system. In such 

systems, the ground component is controlled by the 

satellite resource and network management system. 

Further, the ground component uses the same portions of 

MSS frequency bands as the associated operational 

mobile-satellite system. (1) The term ground is applied in 

the context of Recommendation 206 (Rev.WRC-12).“ 

Text označen jako připomínka s návrhem.  

SQUIRE PATTON 

BOGGS, s.r.o. (dále 

jen „SPB“) 

(16)  

Připomínka: 

 

Navrhujeme primárně úpravu zněni Položky 1 - Poplatky za 

využívání rádiových kmitočtu oddílu D. Družicová služba, 

námi navrhované změny jsou vyznačeny modrým fontem, 

případně jako alternativu navrhujeme úpravu znění Položky 1 

- Poplatky za využívání rádiových kmitočtů oddílu A. 

Pozemní pohyblivá služba, A. 1. Celoplošné rádiové sítě. 

 

Návrh znění oddílu D. Družicová služba, resp. návrh 

znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, A. 1. 

Celoplošné rádiové sítě. 

 

Sávající znění oddílu D. Družicová služba: 

“D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA 

Kč ročně dle vypočtu 

Vypočet: 

Neakceptováno 

Viz vypořádání k připomínce č. 14. 
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C=S5×K12×K13 

kde je 

C  Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

pozemskou stanicí 

S5  Sazba za 1 MHZ šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním 

S5 = 2 500 Kč 

K12  Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním 

K 12 = 4 pro šířku pásma < 4 MHZ 

K12 pro šířku pásma > 4 MHZ se rovna počtu MHZ, 

odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného 

vysíláním 

 

K13  Koeficient při použiti technologie S mnohonásobným 

přístupem  

ke kanálu 

K13 = 0,1“ 

 

Návrh upraveného znění oddílu D. Družicová služba: 

 

„D. DRUŽICOVÁ SLUŽBA 

Kč ročně dle výpočtu 

Vypočet: 

C=S5×K12×K13 

kde je 

C  Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

pozemskou stanicí anebo CGC pozemskou stanicí 

s pevným stanovištěm. 
S5  Sazba za 1 MHZ šířky kmitočtového pásma zabrané 

vysíláním 

S5 = 2 500 Kč 

K 12  Koeficient šířky kmitočtového pásma zabrané 
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vysíláním 

K12=4 pro šířku pásma > 4MHZ 

K12  pro šířku pásma > 4 MHz se rovná počtu MHZ, 

odpovídajícímu šířce kmitočtového pásma zabraného 

vysíláním 

K13  Koeficient při použiti technologie s mnohonásobným 

přístupem ke kanálu 

K13 = 0,1 

 

Poznámka: 

Podle článku 2, odst. 2 rozhodnuti Evropského parlamentu  

a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru  

a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé 

služby (MSS) (dále jen ,,Rozhodnutí'“), CGC pozemské 

stanice s pevným stanovištěm jsou součástí ,,družicových 

pohyblivých soustav'' (MSS), elektronických komunikačních 

sítí a přiřazených zařízení, které umožňují poskytování služeb 

rádiové komunikace mezi pohyblivou pozemskou stanicí  

a jednou nebo několika kosmickými stanicemi, nebo mezi 

pohyblivými pozemskými stanicemi prostřednictvím jedné 

nebo několika kosmických stanic, nebo mezi pohyblivou 

pozemskou stanicí a jedním nebo několika komplementárními 

pozemskými komponenty s pevným stanovištěm. Taková 

soustava obsahuje alespoň jednu kosmickou stanici. 

,,Pozemskými komplementárními komponenty" (CGC) 

družicových pohyblivých soustav se rozumějí pozemní 

pozemské stanice s pevným stanovištěm jejíchž cílem je 

zvýšit dostupnost MSS v zeměpisných oblastech v rámci 

rozsahu družice (družic) dané soustavy, kde nelze zajistit 

dostatečně kvalitní spojení s jednou nebo několika 

kosmickými stanicemi. Podle článku 8, odst. 3, písm. (b). 

Rozhodnutí, CGC: ,,jsou nedílnou součástí družicové 

pohyblivé soustavy a jsou kontrolovány mechanismem správy 
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družicových zdrojů a sítí; využívají tentýž směr přenosu  

a tytéž části kmitočtových pásem jako přidružené družicové 

komponenty a nezvyšují požadavky na spektrum přidružené 

družicové pohyblivé soustavy." 

Text označen jako připomínka s návrhem. 

SPB 

(17)  

Jako alternativu k výše uvedenému navrhujeme změnu 

znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba. A. 1. 

Celoplošné rádiové sítě: 

 

,,A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA 

A. l. Celoplošné rádiové sítě 

                                     Kč ročně dle výpočtu 

 

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění 

rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány 

rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi 

celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří 

rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem 

pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými 

rádiovými sítěmi se dále rozumí rádiové sítě, jejichž 

prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu. 

 

Výpočet: 

C=S1 x K1 x K16 

kde je 

C  Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 

S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma 

S1 = 1600 Kč 

K1   Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. 

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho 

kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 

ve využívaném kmitočtovém pásmu. 

Neakceptováno 

Viz vypořádání k připomínce č. 15. 
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K1 =1 pro l kHz 

K1 = 0,25 pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-

385/390-395 MHz 

 

K16 Koeficient kmitočtového pásma 

 

K16=1 pro f<2,2 GHz 

K16 = 0,2 pro f >= 2,2 GHz" 

 

Návrh novelizovaného znění oddílu A. Pozemní pohyblivá 

služba: 

 

,,A. POZEMNÍ POHYBLIVÁ SLUŽBA 

A. 1. Celoplošné rádiové sítě 

                            Kč ročně dle výpočtu 

Celoplošnými rádiovými sítěmi se pro účely zpoplatnění 

rozumí sítě, ve kterých jsou rádiové kmitočty využívány 

rádiovými zařízeními na celém území České republiky. Mezi 

celoplošné rádiové sítě pozemní pohyblivé služby nepatří 

rádiové sítě s celostátně využívaným rádiovým kmitočtem 

pouze pro pohyblivá rádiová zařízení. Celoplošnými 

rádiovými sítěmi se dále rozumí i rádiové sítě, jejichž 

prostřednictvím jsou zajišťovány důležité zájmy státu. 

 

Výpočet: 

 

C=S1xK1xK16xK17 

 

kde je 

 

C  Poplatek za využívání jednoho rádiového kmitočtu 
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S1  Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma 

 

S1 = 1600 Kč 

 

K1  Koeficient využívané šířky kmitočtového pásma. 

Tento koeficient se vypočte z šířky (v kHz) jednoho 

kmitočtového kanálu, která se rovná kanálové rozteči 

ve využívaném kmitočtovém pásmu. 

 

K1 =1 pro 1 kHz 

K1 = 0,25 pro 1 kHz v kmitočtovém pásmu 380-

385/390-995 MHz 

 

K16  Koeficient kmitočtového pásma 

 

K16 = 1 pro f <2,2GHz 

K16 = 0,2 pro f >= 2,2 GHz 

 

K17  Koeficient pro pozemní komponentu CGC systému 

poskytujícího družicové pohyblivé služby (MSS) 

 

K17 = 0,1" 

 

Odůvodnění námi navrhovaných změny: 

Klasifikace CGC komponent MSS pro účely stanovení 

poplatků v tuto chvílí představuje interpretační výzvu. 

Pozemní stanice uvedené v položce 1 - Poplatky za využívání 

rádiových kmitočtů oddílu D. Družicová služba nařízení 

vlády č. 154/2005 sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu 

poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění 

pozdějších předpisů („Nařízení“), které stanovuje režim 

poplatků pro družicové služby, jejichž součástí je CGC podle 

rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze 
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dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav 

poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) 

(,,Autorizační Rozhodnutí EU“), a rovněž v souladu s 

normativní radiokomunikační definice na úrovni Mezinárodní 

telekomunikační unie („lTU“)1, je momentálně kategorií 

nejvíc vyhovující družicové službě, kterou MSS-integrované 

CGC poskytuje. 

Poznámka č. 1 pod čarou: 

1) ITU-R uvádí následující normativní definici 

„Integrovaného MSS Systému (Integrated MSS System),“ 

která pokrývá užití pozemní sítě v MSS: „Systém 

s družicovým a pozemním (1) komponentem, kde pozemní 

komponent je komplementární ke komponentu družicovému 

a je provozován a zároveň tvoří integrální součást MSS 

systému. V těchto systémech je pozemní komponent ovládán 

družicovými prostředky a správou sítě systému. Pozemní 

komponent navíc používá stejnou část kmitočtových pásem 

jako přidružený funkční mobilní družicový systém. (1) Pojem 

pozemní je aplikován v kontextu Recommendation 206 

(Rev.WRC-12).“  

Originální znění: „System employing a satellite component 

and a ground (1) component where the ground component is 

complementary to the satellite component and operates as, 

and is, an integral part of the MSS system. In such systems, 

the ground component is controlled by the satellite resource 

and network management system. Further, the ground 

component uses the same portions of MSS frequency bands 

as the associated operational mobile-satellite system. (1) 

The term ground is applied in the context of 

Recommendation 206 (Rev.WRC-12).“ 

 

Pro splnění požadavků definice MSS, která zahrnuje i prvek 

CGC, a která byla zavedena Autorizačním rozhodnutím EU, a 
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klasifikování CGC pod oddíl D. Družicová služba je ze strany 

ČTÚ nutná komplikovaná interpretace. Klasifikace CGC pod 

jakoukoli jinou kategorii momentálně stanovenou v Nařízení 

by byla v rozporu s Autorizačním rozhodnutím EU a také by 

ze strany ČTÚ vyžadovala širokou interpretaci bez 

odpovídajícího právního podkladu. 

 

Rozumíme tomu tak, že současná interpretace ČTÚ se kloní 

spíše k zařazení CGC pod pozemní pohyblivou službu, s 

přihlédnutím k definici pozemní pohyblivé služby obsažené 

ve vyhlášce č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových 

pásem (národní kmitočtová tabulka). Jsme toho názoru, že 

CGC nemůže být takto klasifikována, a to zejména proto, že 

stanice CGC nemohou poskytovat pozemní pohyblivou 

službu a nemohou být ani definovány jako základové stanice, 

neboť spolu nekomunikují a nejsou schopné komunikovat 

s pozemními pohyblivými stanicemi, protože jsou navrženy 

pro poskytování služeb výhradně pro leteckou dopravu  

v letových hladinách vyšších než 3000 m nad zemským 

povrchem. 

 

Vzhledem k tomu, že stávající definice jednotlivých služeb 

uvedené v národní kmitočtové tabulce neumožňují zcela 

jednoznačné zařazení CGC do družicové soustavy ani do 

pozemní pohyblivé služby, a také s přihlédnutím k výše 

zmíněné stávající interpretací ČTÚ, jsme toho názoru, že 

pokud nedojde k úpravě dle prvního návrhu výše (v části D. 

Družicová služba), mohla by CGC být dočasně upravena v 

rámci oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, a to v části 

A. 1. Celoplošné rádiové sítě, do doby, kdy bude přijata 

odpovídající právní úprava např. na úrovni Evropské unie. 

Proto s ohledem na významný rozdíl mezi výší poplatků v 

obou výše zmíněných kategoriích (družicová služba a 
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pozemní pohyblivá služba), navrhujeme alternativní návrh 

znění oddílu A. Pozemní pohyblivá služba, A. 1. Celoplošné 

rádiové sítě, který (i) umožňuje dočasné podřazení CGC do 

poplatkové části pozemní pohyblivé služby a zároveň (ii) 

vyvažuje zcela zjevný nepoměr mezi rozdílem ve výši 

jednotliu1ivých poplatků.  

Text označen jako připomínka s návrhem. 

Úřad vlády – odbor 

kompatibility 

(18)  

Stanovisko: 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se 

vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění,  

a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném znění.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

K návrhu se v širších souvislostech vztahuje čl. 13 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES  
ze dne 7. března 2002 o oprávnění pro sítě a služby 

elektronických komunikací (autorizační směrnice)  

a nepřímo též zásady uvedené v čl. 8 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). 

Jedná se o stanovisko, není předmětem vypořádání. 
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Připomínky a návrhy změn: 

Návrh má převážně technickou povahu a odbor kompatibility 

k němu nevznáší připomínky. 

Závěr: 

Návrhem nařízení není do právního řádu České 

republiky implementováno právo EU a návrh není 

s právem EU v rozporu.   

Národní úřad 

kybernetické 

bezpečnosti 

(19)  

Bez připomínek. 

 

 

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

(20)  

Bez připomínek.  

Krajský úřad 

Libereckého kraje  

(21)  

Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad 

Moravskoslezského 

kraje  

(22)  

Bez připomínek. 

 

 

Krajský úřad 

Plzeňského kraje  

Bez připomínek.  
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(23)  

Ministerstvo vnitra 

(24)  

Bez připomínek.  

Úřad pro ochranu 

osobních údajů 

(25)  

Bez připomínek  

Nejvyšší kontrolní 

úřad  

(26)  

Bez připomínek  

Úřad pro 

zahraniční styky a 

informace 

(27)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

průmyslu a 

obchodu 

(28)  

Bez připomínek  

Úřad 

průmyslového 

vlastnictví 

(29)  

Bez připomínek  

Úřad pro ochranu 

hospodářské 

soutěže 

(30)  

Bez připomínek  
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https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81AEA2
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81B07E
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https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81AE7E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81AE7E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81AE7E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8183F6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8183F6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=8183F6
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81A53E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81A53E
https://kormoran.odok.cz/odok/eklep3.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=81A53E


29/33 
Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Český statistický 

úřad 

(31)  

Bez připomínek  

Nejvyšší soud 

(32)  

Bez připomínek  

Český báňský úřad  

(33)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

(34)  

Bez připomínek  

Českomoravská 

konfederace 

odborových svazů 

(35)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Královéhradeckého 

kraje 

(36)  

Bez připomínek  

Bezpečnostní 

informační služba 

(37)  

 

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

zahraničních věcí  

(38)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Pardubického 

kraje 

(39)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

kultury 

(40)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

školství, mládeže a 

tělovýchovy 

(41)  

Bez připomínek  

Ministerstvo pro 

místní rozvoj 

(42)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Olomouckého 

kraje 

(43)  

Bez připomínek  

Úřad vlády ČR - 

Vedoucí Úřadu 

vlády 

(44)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Ministerstvo 

obrany  

(45)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zdravotnictví 

(46)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

dopravy  

(47)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

zemědělství  

(48)  

Bez připomínek  

Ministerstvo 

spravedlnosti  

(49)  

Bez připomínek  

Hlavní město 

Praha 

(50)  

Bez připomínek  

Národní 

bezpečnostní úřad  

(51)  

Bez připomínek  

Správa státních 

hmotných rezerv 

(52)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

Rezort Připomínka Vypořádání 

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost 

(53)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

(54)  

Bez připomínek  

Český úřad 

zeměměřický a 

katastrální 

(55)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Středočeského 

kraje 

(56)  

Bez připomínek  

Česká národní 

banka 

(57)  

Bez připomínek  

Krajský úřad 

Jihočeského kraje 

(58)  

Bez připomínek  

Nejvyšší správní 

soud 

(59)  

Bez připomínek  
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Pro mezirezortní vypořádání připomínek 

 

V rámci mezirezortního připomínkového řízení bylo osloveno celkem 69 subjektů, včetně externích 4 připomínkových míst – bez připomínek 40 

subjektů a 22 oslovených subjektů bez reakce. Sedm připomínkových míst uplatnilo celkem 16 připomínek, 1 komentář a 1 stanovisko. 

Připomínky zásadního charakteru (celkem 6) uplatnily externí připomínková místa České Radiokomunikace a.s. (1), Asociace provozovatelů mobilních 

sítí (1) a Ministerstvo financí (4). Připomínky doporučujícího charakteru uplatnila Asociace provozovatelů mobilních sítí (1), Ministerstvo financí 

(4), Ministerstvo životního prostředí (1). Dále advokátní kancelář Squire Patton Boggs, s.r.o. zaslala dva návrhy na změnu textu nařízení. 

Totožné návrhy zaslala i Česká asociace elektronických komunikací, avšak po termínu, tj. dne 8. 1. 2018 (připomínky byly rovněž zařazeny do 

tabulky). Asociace provozovatelů mobilních sítí zaslala komentář k předkládané problematice (1). V tabulce je rovněž připojeno stanovisko Úřadu 

vlády odbor kompatibility (1). 

 

V Praze dne 21. března 2018 

 

Mgr. Šárka Němečková 

ředitelka odboru legislativního a právního 

Vypracoval: JUDr. Vítězslav Stachovský 
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