
19 

 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Obecná část 

 

 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Předkládané nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního 

televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu 

DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu), dále také „Technický plán 

přechodu“, je součástí opatření zajišťujících v konkrétních podmínkách ČR včasnou, sociálně 

únosnou a efektivní implementaci závazného rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii 

(dále jen „Evropské rozhodnutí“). 

 

Koncepčně se návrh nařízení zcela opírá o vládní materiál Strategie rozvoje zemského 

digitálního televizního vysílání, který byl schválen usnesením vlády ze dne 20. července 2016 

č. 648. Toto usnesení vlády mj. uložilo Ministerstvu průmyslu a obchodu vypracovat novelu 

zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Na základě čl. II bod 1 zákona č. 

252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, 

byl zpracován tento návrh nařízení vlády. 

 

V souvislosti s procesem přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve 

standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 lze upozornit 

na závěry vlády k problematice digitálního vysílání v České republice uvedené ve Strategii 

rozvoje zemského digitálního vysílání v České republice. Zde je třeba připomenout podmínky 

uvedené Strategií rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, které mají být 

zohledněny při vypracování Technického plánu přechodu:  

a) pokrytí dotčené oblasti zemským digitálním televizním vysíláním DVB-T2 bude 

v maximální možné míře odpovídat rozsahu pokrytí stávajícího zemského televizního 

vysílání DVB-T, jinak řečeno přechod musí zajistit co nejkompletnější substituci 

stávajícího zemského vysílání ve standardu DVB-T vysíláním DVB-T2 z hlediska 

dostupnosti tohoto vysílání pro občany, 

b) zajištění souběžného vysílání v obou standardech DVB-T a DVB-T2 po dobu 6-36 

měsíců před termínem vypnutí stávajícího digitálního televizního vysílání DVB-T 

prostřednictvím dočasných přechodových vysílacích sítí, a to za podmínky, že toto 

souběžné vysílání bude možné technicky, zejména z hlediska dostupného rádiového 

spektra a ekonomických podmínek realizovat, 

c) příslušné příděly rádiových kmitočtů budou změněny v souladu s ustanovením § 

22a zákona č. 127/2005 Sb. včetně prodloužení jejich platnosti nejméně do roku 2030, 

což odpovídá plně veřejnému zájmu na dlouhodobé udržitelnosti bezplatné televizní 

platformy. Je to také v souladu s čl. 4 a body 13 a 18 recitálu Evropského rozhodnutí. 

d) náklady vyvolané vynuceným přechodem budou kompenzovány držitelům dotčených 

přídělů rádiových kmitočtů z prostředků Radiokomunikačního účtu. Finanční 

kompenzace budou uhrazeny až po ukončení notifikačního procesu u Evropské komise. 
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Základní principy procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání ve 

standardu DVB-T2 implementované do návrhu nařízení vlády vychází z příslušné právní 

úpravy a souvisejících strategických rozhodnutí. Principy a příslušné souvislosti a dopady 

uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz (694-790 MHz) byly v období 2014-2018 

opakovaně konzultovány s odbornou veřejností, zejména přímo dotčenými podnikatelskými 

subjekty a státními orgány, a to již ve fázi přípravy Strategie rozvoje zemského digitálního 

televizního vysílání, novely zákona o elektronických komunikacích (zákon č. 252/2017 Sb.) 

i přípravy předkládaného návrhu nařízení vlády o technickém plánu přechodu.  

 

Proces realizace výměny vysílacích standardů relativně nedávno po ukončení 

přechodu z analogového na digitální vysílání a v rámci poměrně široce rozvinutého zemského 

digitální televizního vysílání je technicky komplikovaný a ekonomicky náročný zejména 

z důvodu, aby zajistil, že digitální vysílání v novém standardu DVB-T2 budou moci přijímat 

všichni obyvatelé, kteří mají nyní možnost bezplatného příjmu stávajícího digitálního vysílání 

prostřednictvím 4 celoplošných vysílacích sítí DVB-T.  

 

Situace vyvolaná nuceným uvolněním spektra pásma 700 MHz pro mobilní datové 

služby, které je nyní využíváno pro televizní vysílání, je v mnoha ohledech bezprecedentní. 

Proces přechodu zemského televizního vysílání od analogového na digitální se podstatně lišil 

od vynuceného procesu uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz z hlediska všech 

klíčových faktorů trhu šíření zemského televizního vysílání – motivace účastníků, role 

inovativních technologií, právního a ekonomického rámce procesu i z hlediska výsledku, 

přidané hodnoty pro všechny účastníky i zásahu do relevantních trhů a politického kontextu. 

 

V případě aktuálního přechodu zemského digitálního televizního vysílání na standard 

DVB-T2 se jedná o  zcela odlišný proces vyvolaný vnějším politickým zásahem do trhu šíření 

zemského televizního vysílání na základě mezinárodních dohod a souvisejícím Evropským 

rozhodnutím.  

 

Z požadavku na uvolnění kmitočtů vyplývá v podmínkách České republiky nutnost 

poměrně rozsáhlé reorganizace přídělů, tj. změna rozdělení rádiového spektra (tzv. refarming 

rádiového spektra). Vzhledem k rozsahu vyvolaných nutných změn ve využití rádiového 

spektra a jejich negativních dopadů na dostupnost televizního signálu je pak i nutné využít 

podstatně efektivnějších technologií zpracování a šíření televizního signálu (DVB-T2/HEVC). 

Využití efektivnějších technologií DVB-T2/HEVC je tak, spolu s ostatními opatřeními, 

nástrojem sociálně citlivého a rychle proveditelného procesu uvolnění rádiových kmitočtů bez 

vážnějších negativních dopadů do soutěže na trhu šíření televizního vysílání.  

 

Postup s případným využitím nejnovějších technologií byl také předpokládán 

v přípravných studiích při přípravě Evropského rozhodnutí v rámci skupiny RSPG (poradní 

orgán EK pro rozvoj politiky rádiového spektra) a je doporučován v přijatém znění 

Evropského rozhodnutí (čl. 6 a body 20 a 21 recitálu). 

 

Proces přechodu na spektrálně efektivnější standard DVB-T2 předpokládá poměrně 

dlouhou dobu souběžného vysílání – odhadem cca 12 až 36 měsíců - ve stávajících sítí DVB-

T a prostřednictvím přechodových dočasných sítí ve standardu DVB-T2. Případné omezení 

této doby souběhu (zhruba na cca 3 až 4 měsíce místo proponovaných 2 až 3 let) vysílání by 

tak byly odvozeny od pouhého technického řešení refarmingu rádiových kmitočtů a nikoliv 

od potřeby sociálně akceptovatelné podpory a motivace občanů a domácností k výměně 

přijímacích zařízení. Pokud by se výstavba a provoz přechodových sítí uskutečnily pouze 
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v omezené míře, neslo by to sebou nejen omezení pozitivních efektů simultánního vysílání 

(např. urychlení obměny televizních přijímačů), ale i mnoho negativních kulturních 

a socioekonomických dopadů, včetně negativních dopadů do mediálního trhu. 

  

Včasný refarming přídělů rádiových kmitočtů je nutný k zajištění cílů Evropského 

rozhodnutí k očekávanému datu 2020 (viz čl. 1 Evropského rozhodnutí). Odkládání tohoto 

refarmingu a kroků souvisejících s uplatněním spektrálně efektivnějších technologií by 

následně vedlo k narušení hospodářské soutěže trhu šíření televizního vysílání (viz též bod 7 

recitálu Evropského rozhodnutí). V rámci dosud využívaného rádiového spektra pro zemské 

digitální televizní vysílání v případě uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz jde 

o následující rádiové kanály – 49 až 60. Tyto rádiové kanály jsou ovšem využívány ve více 

allotmentech (skupinových přídělů), takže celkové dopady do ztráty spektra pro zemské 

digitální televizní vysílání jsou vyšší. Celkovou reorganizací rádiového spektra, vyvolaného 

požadavkem na uvolnění pásma 700 MHz, je tedy dotčeno 80% allotmentů, pro které tento 

krok znamená výměnu rádiových kmitočtů, přeladění a další technické nebo provozní kroky, 

spojené s refarmingem.  

 

Tyto změny, spolu s nutností nově nastavit sítě na bázi velkoplošných sítí využívající 

shodný rádiových kmitočet (tzv. sítě SFN), vedou i k rozsáhlé reorganizaci využívaného 

spektra na úrovni konkrétních assignmentů (individuálních přidělení) a konkrétních vysílačů. 

Z hlediska konkrétních vysílačů celoplošných sítí zemského digitálního televizního vysílání 

(celkem 270 vysílačů) je vynucenou reorganizací rádiového spektra dotčeno 82 % vysílačů 

(bez rozlišování jejich výkonu) stávající platformy zemského digitálního televizního vysílání. 

Pokud budeme vysílače rozlišovat podle jejich výkonu, pak je reorganizací spektra dotčeno 72 

% vysílačů velkých výkonů a 88 % vysílačů malého výkonu.  

 

Proces výměny vysílacích standardů zemského digitálního televizního vysílání je 

velmi náročný a vyžaduje určitý časový rámec. Zejména se jedná o to, aby bylo možno zajistit 

instalaci a montáž všech potřebných technologií a rovněž, aby obyvatelstvo mělo dostatek 

času na úpravu svých přijímacích systémů (společné televizní antény, kabelové rozvody, 

individuální přijímací systémy) a nákup nezbytných digitálních konvertorů (set-top-boxů) 

nebo digitálních přijímačů. Celková potřebná doba je ovlivněna i skutečností, že nutné úpravy 

anténních systémů vysílačů velkého výkonu nelze z bezpečnostních i technologických důvodů 

provádět v průběhu celého roku.  

  

Procesu vypínání sítí DVB-T bude vždy předcházet období souběžného digitálního 

vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2, které bude zpravidla šířeno v rámci přechodové 

vysílací sítě z dominantního vysílače, který svým vysílání pokrývá převážnou část území 

i obyvatel příslušné územní oblasti. Vypínání se zpravidla předpokládá ve dvou krocích, kdy 

nejprve se navrženou právní úpravou stanoveného harmonogramu ukončí digitální vysílání 

DVB-T z dominantního vysílače velkého výkonu a teprve následně a postupně v rámci 

dobudování vysílací sítě pro šíření digitální televizního vysílání DVB-T2 bude na základě 

technických možností operátora příslušné vysílací sítě ukončen provoz zbývajících 

doplňkových analogových vysílačů malého výkonu.  
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B. Zhodnocení platné právní úpravy a souladu navrhované právní úpravy se 

zákonem, k jehož provedení je navržena 

 

Základním opatřením v legislativním rámci k implementaci Evropského rozhodnutí 

bylo přijetí zákona č. 252/2017 Sb., který obsahuje zmocnění k vydání Technického plánu 

přechodu a jeho náležitosti, viz jeho čl. II body 1 až 4. 

 

Předkládaným návrhem nařízení vlády se navrhuje upravit problematiku přechodu 

zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní 

vysílání ve standardu DVB-T2 z hlediska jeho technické realizace a s ohledem na efektivní 

využití disponibilního rádiového spektra a udržitelné zachování bezplatného zemského 

digitálního televizního vysílání.  

 

Technický plán přechodu stanoví pravidla pro přechod stávajícího zemského 

digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na spektrálně efektivnější zemské 

digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 s cílem uvolnění rádiových kmitočtů pásma 

700 MHz v termínu Evropského rozhodnutí. Upravuje tak zejména lhůty, podmínky a způsob 

postupu při procesu rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální televizní 

vysílání ve standardu DVB-T2, včetně lhůt, podmínek a způsobu vypínání zemského 

digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T tak, aby mimo případy, kdy to 

neumožňují přírodní nebo odůvodněné technické překážky, při změně vysílacího standardu, 

vyvolaného uvolněním podstatné části užívaného rádiového spektra podle Evropského 

rozhodnutí, nedošlo ke zmenšení území pokrytého signálem zemského televizního vysílání 

programů provozovatelů televizního vysílání s licencí dotčených vypnutím vysílání v DVB-T. 

 

Technický plán přechodu rovněž stanoví minimální rozsah pokrytí území zemským 

digitálním televizním signálem ve standardu DVB-T2 ke dni dokončení přechodu zemského 

digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2.  

 

V souladu s termíny, které Technický plán přechodu upravuje pro vypínání 

jednotlivých vysílačů sítí DVB-T a s požadavky Evropského rozhodnutí rovněž Technický 

plán přechodu stanoví podle čl. II bod 4 zákona č. 252/2017 Sb. datum ukončení procesu 

uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz k 30. červnu 2020, kdy bude i ukončeno 

vysílání ve standardu DVB-T prostřednictvím vysílačů velkého výkonu a velké části 

i vysílačů nižších výkonů. Úplné ukončení vysílání ve standardu DVB-T se předpokládá k 1. 

únoru 2021. 

 

Z hlediska praktických dopadů tak Technický plán přechodu v souladu se zákonem 

č. 252/2017 Sb. stanoví nejzazší termín ukončení vysílání ve standardu DVB-T s využitím 

rádiových kmitočtů pásma 700 MHz na 30. června 2020. Evropské rozhodnutí sice umožňuje 

posun termínu 30. června 2020, nemění však nutnost poskytnout v tomto termínu kmitočty 

pásma 700 MHz pro potřeby mobilních datových sítí. V podmínkách ČR to vede k nutnosti 

ukončit přechod již k 30. červnu 2020, neboť je nemožné dosáhnout mezinárodní koordinace 

kmitočtů pásma 700 MHz po tomto termínu. Termín 1. února 2021 tak zůstává pouze pro 

nevýznamné zbytkové místní vysílání ve standardu DVB-T na základě využití rádiových 

kmitočtů, které nejsou dotčeny uvolněním rádiových kmitočtů pásma 700 MHz. 

 

Principy a postup při uvolňování rádiových kmitočtů pásma 700 MHz – tj. 

implementace Evropského rozhodnutí – prostřednictvím přechodu zemského digitálního 
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televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu 

DVB-T2 je založen na následujících skutečnostech. 

 

Při přípravě implementace Evropského rozhodnutí (v období 2014-2016) 

v podmínkách ČR bylo z hlediska správy rádiového spektra prokazatelně zjištěno, že není 

možné provést prostý refarming (tj. jen záměnu uvolňovaných rádiových kmitočtů pásma 700 

MHz za dostupné kanály beze změny vysílacího standardu) využívaného rádiového spektra 

bez dramatického negativního dopadu do dostupnosti zemského televizního vysílání 

prostřednictvím platformy DVB-T pro domácnosti i k negativním zásahům do stávajících 

komerčních smluv a tedy i k negativním dopadům do mediálního trhu. Došlo by totiž 

k redukci počtu šířených DVB-T multiplexů, a to konkrétně ze 4 na 3 s částečně neúplným 

územním pokrytím (sníženým o cca 15-25%) a 1 multiplexu s významně omezeným 

pokrytím, což bylo vyhodnoceno jako nežádoucí z pohledu občanů. 

 

Refarming rádiových kmitočtů je tedy nutné v ČR spojit s přechodem na spektrálně 

efektivnější technologie – DVB-T2, které mohou zajistit udržení stávajícího pokrytí obyvatel 

signálem zemského digitálního televizního vysílání bez významné ztráty pokrytí obyvatel 

televizním signálem. Přechod na spektrálně efektivnější technologie je tedy „jen“ vynuceným 

nástrojem na dosažení tohoto cíle. 

 

Vynucený přechod zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na 

vyšší efektivnější vysílací standard DVB-T2/HEVC je ovšem nástrojem efektivního uvolnění 

rádiového spektra z pásma 700 MHz i podle Evropského rozhodnutí (ustanovení čl. 6., bod 20 

recitálu). 

 

Evropské rozhodnutí se netýká celého trhu šíření televizního vysílání, ale jen a pouze 

jedné distribuční platformy – zemského digitálního televizního vysílání, která je kriticky 

závislá na dostupnosti rádiového spektra. V žádném případě se netýká, tj. nezasahuje svými 

opatřeními a nutnými kroky do podnikání ostatních konkurenčních platforem – satelitní, 

kabelové a IPTV platformy. 

 

Předkládaný návrh nařízení vlády je plně v souladu se zákonem č. 252/2017 Sb., 

k jehož provedení je navrhováno, rovněž respektuje i základní věcný rámec daný Evropským 

rozhodnutím a je v souladu s vládou schválenou Strategií rozvoje zemského digitálního 

televizního vysílání. 

 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána, a její slučitelnost s akty práva Evropské unie 

 

Evropské právo problematiku spojenou s uvolněním rádiových kmitočtů pásma 700 

MHz upravuje v Evropském rozhodnutí, tj. rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii. 

Konkrétní ustanovení je uvedeno vždy v relevantní části odůvodnění. 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie. Plně zohledňuje 

legislativní záměry Evropské unie, pokud se jedná o uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 

MHz, a po realizaci předkládaného Technického plánu přechodu naplní ČR požadavek toho 

Evropského rozhodnutí na včasné uvolnění spektra. Technický plán přechodu je jednou ze 
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součástí národního plánu uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz podle čl. 5 

Evropského rozhodnutí. 

 

Je zajištěn rovněž soulad předkládaného materiálu s čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, který stanovuje, že členský stát neprovede zamýšlená opatření, dokud Komise 

nepřijme o opatření konečné rozhodnutí – tzv. „stand still“ princip. Tento princip je již 

zakotven v samotné vládní Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání, kde je 

konkrétně na straně 20 uvedeno, že „Realizace Strategie bude probíhat v návaznosti na řízení 

vedené u Evropské komise, přičemž k poskytnutí veřejné podpory může dojít nejdříve po 

schválení opatření Evropskou komisí.“ a v bodu v bodu 1 písm. c) usnesení vlády ze dne 20. 

července 2016 č. 648. Předmětný princip je zakotven rovněž v ustanovení § 27 odst. 5 zákona 

č. 127/2005 Sb., kde je uvedeno, že „Je-li ve vztahu ke stanovení výše nebo k úhradě 

efektivně a účelně vynaložených nákladů vedeno řízení před Komisí ve věci veřejné podpory, 

považuje se za řízení o předběžné otázce.“. 

 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty a na podnikatelské prostředí v České republice 

 

Proces uvolnění rádiových kmitočtů pro rozvoj vysokorychlostních mobilních 

datových sítí podle Evropského rozhodnutí dopadá jak na příslušné podnikatelské prostředí 

(zejména na podnikatele zajišťující sítě elektronických komunikací a podnikatele poskytující 

služby šíření zemského televizního vysílání a dále na provozovatele zemského televizního 

vysílání s licencí i ze zákona – celoplošného, regionálního i místního), ale i podnikatele 

zajišťující dodávky přijímacích zařízení a s tím související služby. Druhou výraznou skupinou 

ovlivněnou ve svých konečných důsledcích procesem digitalizace je značná část veřejnosti, 

která v současné době přijímá zemské digitální televizní vysílání.  

 

Podrobný rozbor dopadů byl proveden již v rámci materiálu Strategie rozvoje 

zemského televizního vysílání v roce 2016 včetně vypracování hodnocení dopadu regulace. 

 

Ve vztahu k předkládanému návrhu nařízení vlády pak lze uvést, že v elektronických 

komunikacích, resp. oblasti rádiového spektra, se nepředpokládá výrazný dopad navrhované 

právní úpravy na státní rozpočet nebo na ostatní veřejné rozpočty. Náklady předpokládané 

podle Strategie rozvoje zemského televizního vysílání na technické zajištění služby šíření 

zemského televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí a náklady související se 

změnou přídělů, popř. i náklady na odstraňování projevů interferencí signálu zemského TV 

vysílání s provozem mobilních sítí, budou v rozsahu prokazatelně účelně efektivně 

vynaložených nákladů hrazeny z tzv. Radiokomunikačního účtu, který je ze zákona určen 

k řešení vyvolaných nákladů, spojených se správou rádiového spektra (čl. II bod 6 zákona č. 

252/2017 Sb.). 

 

Odhadovaná výše náhrad z radiokomunikačního účtu se aktuálně odhaduje ve výši 

1 mld. Kč. 

 

Úhrada jakékoliv finanční kompenzace je ovšem podmíněna příslušným 

výsledkem notifikačního řízení u Evropské komise. 

 

Dopad na státní rozpočet by mohla být potřeba finančních prostředků pro zajištění 

informační kampaně pro obyvatelstvo, která má předcházet vždy alespoň 3 měsíce před 

vypnutím současného digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T v příslušné 
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dotčené územní oblasti, viz hodnocení dopadů ve Strategii rozvoje zemského digitálního 

vysílání. 

 

Dále mohou vzniknout náklady na straně Českého telekomunikačního úřadu pro 

vyhodnocení procesu přechodu, tj. např. pokrytí obyvatel televizním signálem a další důležité 

skutečnosti týkající se obyvatelstva v období procesu přechodu, který si vyžádá zpracování 

některých informací nebo provedení měření a odstraňování rušení sítí elektronických 

komunikací. Pro naplnění daného účelu se předpokládá, že v průběhu procesu přechodu na 

standard DVB-T2 budou náklady hrazeny z Radiokomunikačního účtu a využity hlavně 

v souvislosti s dozorováním procesu přechodu, zejména pak k hrazení nákladů na 

monitorování pokrytí digitálním signálem jednotlivých vysílacích sítí pro účely konstatace 

naplnění podmínek stanovených Technickým plánem přechodu a ověřování případného rušení 

televizního vysílání.  

 

Naopak lze v rámci aukce kmitočtů z pásma 700 MHz k jeho budoucímu využití (po 

uvolnění pásma od zemského digitálního TV vysílání) pro rozvoj sítí mobilních datových sítí, 

včetně sítí páté generace (5G), očekávat příjem do státního rozpočtu, výše tohoto příjmu však 

záleží na výsledku aukce. 

 

 

E. Dopad na sociální oblast, oblast rovnosti mužů a žen a životní prostředí 

 

Řízený přechod ze zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na 

zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 podstatným způsobem omezuje 

případné negativní dopady do příjmu bezplatného televizního vysílání prostřednictvím sítí 

zemského televizního digitálního vysílání. 

 

Cílem souběžného vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2 po dostatečně dlouhou 

dobu je stimulace urychlení cyklu obměny televizních přijímacích zařízení, které se 

v současné době pohybuje kolem 7 let a proveditelnost rozsáhlé výměny rádiových kmitočtů. 

Ze zkušeností z přechodu analogového zemského televizního vysílání na digitální v letech 

2008-2014 je zřejmé, že takovým souběžným vysílání lze urychlit přirozenou obměnu 

televizních přijímacích zařízení. To ukazují i údaje ze září 2017, tedy po přibližně půl roce 

vysílání jedné přechodové sítě DVB-T2, které indikují, že vybavenost televizemi 

umožňujícími příjem DVB-T2 uvádí již 22 % respondentů reprezentativního výzkumu 

obyvatel ČR.  

 

Podstatným cílem souběžného vysílaní ve standardu DVB-T a DVB-T2 je snaha 

rozložit dopady do nákladů domácností na delší časové období tak, aby byly jednak 

motivovány k pořízení nových přijímacích zařízení, a jednak, aby nebyly nuceny si pořídit 

nové přijímací zařízení v omezeném časovém rámci několika málo měsíců. 

 

Dotčený průmysl – tj. průmysl spotřební elektroniky společně s Českými 

Radiokomunikacemi zavedly tzv. certifikaci zařízení, které vyhovuje budoucímu standardu 

DVB-T2. Cílem takové iniciativy (bez nároků na financování státem) je usnadnění orientace 

občanů v nákupu odpovídajících zařízení. 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na oblast rovnosti mužů a žen ani na 

životní prostředí.  
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F. Vliv na rozsah administrativní zátěže podnikatelských subjektů 

 

K dopadu na administrativní zátěž podnikatelských subjektů může v souvislosti 

s podmínkami stavebních řízení docházet v případech rekonstrukce anténních nosičů vysílačů 

velkých výkonů nebo v případech, kdy vznikne požadavek na vybudování zcela nových 

vysílačů. Vzhledem k tomu, že zemské digitální televizní vysílání využívá podstatně více 

menších vysílacích výkonů, nelze předpokládat výstavbu zcela nových vysílačů velkého 

výkonu jako samostatných nových objektů, což by vyžadovalo stavební řízení, není to však 

možné zcela vyloučit.  

 

V případech, kdy bude nutno pro zajištění kvalitního příjmu umístit nové vysílače 

uvnitř území měst nebo obcí, lze předpokládat určitou administrativní zátěž spojenou se 

stavebním řízením a podmínkami prokázání, že nedojde k negativnímu ovlivnění zdraví 

obyvatel elektromagnetickým zářením z těchto vysílačů.  

 

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů, 

 

Vzhledem k neadresnému charakteru zemského televizního digitálního vysílání je 

navrhované řešení bez vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

H. Zhodnocení korupčních rizik, 

 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla 

vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení 

korupčních rizik), zveřejněné na webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu 

vlády České republiky, oddělení boje s korupcí. Jedná se o jednoduché vyhodnocení 

korupčních rizik předkladatelem. Při zpracování návrhu nařízení vlády zohlednil předkladatel 

kritérium omezení korupčních příležitostí při jeho aplikaci. Předkladatel neshledal v oblasti 

upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. Přechod zajišťuje dlouhodobé udržení 

stávající situace na trhu šíření zemského digitálního televizního vysílání. 

 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Z hlediska dopadů na bezpečnost a obranu státu lze konstatovat, že provedením 

přechodu není negativně dotčena bezpečnostní a obranná problematika. 

 

K. Informace k hodnocení dopadů regulace  

 

Na předkládané nařízení vlády se vztahuje výjimka z povinnosti provádět jako 

nezbytnou součást předkládaných návrhů právních předpisů připravovaných podle 

Legislativních pravidel vlády hodnocení dopadů regulace, tzv. analýzu RIA, vzhledem 

k tomu, že RIA byla zpracována již při předkládání Strategie rozvoje zemského televizního 

vysílání na jednání vlády, viz bod II/1a) usnesení vlády ze dne 20. července 2016 č. 648. Ve 

vztahu k předkládanému nařízení vlády byly zpracovány a do odůvodnění zapracovány 

aktualizace příslušných klíčových údajů RIA. 
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Zvláštní část   

 

K § 1 

V § 1 je vymezen předmět úpravy, která se vztahuje výhradně na zemské digitální 

televizní vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2. Jiných platforem (satelitní, kabelové 

a IPTV) se uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz netýká a nevztahuje se na ně proces 

přechodu na standard DVB-T2.  

 

K § 2 

V § 2 jsou vymezeny pojmy použité následně v textu navržené právní úpravy. Jedná se 

zejména o vymezení vysílačů malého a velkého výkonu, které je nezbytné pro stanovení 

podmínek souběžného vysílání a vypínání vysílání šířícího digitální multiplex ve standardu 

DVB-T, o definice souběžného vysílání a dalších pojmů použitých v textu navrhované právní 

úpravy.  

 

K § 3 

V § 3 jsou vymezeny jednotlivé územní oblasti, ve kterých bude postupně realizován 

přechod standardu zemského televizního vysílání DVB-T na standard DVB-T2 a vysílání ve 

standardu DVB-T bude vypínáno. Tyto oblasti je nutno alespoň rámcově geograficky 

identifikovat z hlediska návaznosti na požadavky zajištění určité úrovně pokrytí území 

i obyvatelstva zemským digitálním televizním vysíláním i na požadavek týkající se zajištění 

informační kampaně pro obyvatelstvo, před vypnutím zemského digitálního vysílání ve 

standardu DVB-T v příslušné územní oblasti. Vymezení dotčených územních oblastí je 

obecně založeno na pokrytí určitého území skupinou vysílačů velkého i malého výkonu 

v každé jednotlivé celoplošné síti.   

 

K § 4 

V tomto ustanovení jsou upraveny základní podmínky daného procesu přechodu. 

V prvých dvou odstavcích jsou upraveny podmínky stanovení rozsahu, dostupnosti 

televizního vysílání a způsobu jeho ověřování.  

 

V odstavci 1 jsou stanoveny základní podmínky pro vypnutí zemského televizního 

vysílání ve standardu DVB-T, tj. např. odpovídající pokrytí zajištěné zemským digitálním 

televizním vysílání s tím, že souběžné vysílání je zajišťováno v jednotlivých vysílacích sítích 

podle termínů a dotčených území podle konkrétní specifikace pro každou stávající a budoucí 

celoplošnou vysílací síť v přílohách č. 1 až 4. Tyto přílohy ve formě tabulek konkretizují 

i vysílací kanály stávajících, přechodových a finálních sítí.  

 

Navrhovaná právní úprava rovněž stanoví v odstavci 2, že vyhodnocování pokrytí 

územních oblastí zemským televizním vysíláním je prováděno v souladu s vyhláškou č. 

163/2008 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem televizního vysílání. Příloha č. 5 pak 

specifikuje relevantní parametry pro výpočet pokrytí. 

 

Vypnutí vysílačů velkého výkonu je konkretizováno v příslušných přílohách. 

V přílohách je také řešeno vypnutí vysílačů malého výkonu a podle ustanovení odstavce 5 

bude možné zvlášť řešit vypínání vysílačů malého výkonu, které jsou sice zpravidla funkčně 

vázány na vysílače velkého výkonu, ale umožňuje se flexibilnější vypínání těchto vysílačů 

v závislosti na konkrétní situaci. 
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Zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T se ukončí postupně po 

jednotlivých územních oblastech takto: 

 

Podle odst. 4 se vysílače velkého výkonu ve standardu DVB-T vypnou nebo převedou 

na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 v termínech stanovených v 

přílohách č. 1 až 4 k tomuto nařízení a za podmínek stanovených tímto nařízením. Nejzazším 

termínem je pro všechny vysílače velkého výkonu datum 30. 6. 2020, tedy termín, do které 

mají být a budou uvolněny všechny využívané rádiové kmitočty z pásma 700 MHz tento 

termín je závazný také pro vysílače malého výkonu , využívající rádiové kmitočtů z pásma 

694-790 MHz. 

 

Podle odst. 5 se vysílače malého výkonu ve standardu DVB-T zpravidla převedou na 

zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 podle příloh 1 až 4 tohoto nařízení 

v návaznosti na vypnutí vysílačů velkého výkonu příslušné územní oblasti a za podmínek 

stanovených tímto nařízením.  V případě, že z technických důvodů nebude toto převedení 

možné, může operátor vysílací sítě převedení tohoto vysílače malého výkonu (ovšem jen 

pokud je šířen prostřednictvím rádiových kmitočtů z pásma 470-694 MHz) uskutečnit, pokud 

to technické možnosti dovolí, i po termínu uvedeném v § 10 odst. 1. 

 

Proces zajišťuje primárně uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz podle 

Evropského nařízení k požadovanému datu 30. 6. 2020. Zároveň umožňuje i postupné 

doplnění požadovaného pokrytí signálem finálních sítí v období po tomto termínu s cílem 

zajistit kompletní a sociálně citlivou substituci stávajícího pokrytí. Termín ukončení šíření 

digitálních multiplexů ve standardu DVB-T je 1. únor 2021, který nenarušuje a nelimituje 

uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz a zároveň je v souladu se zákonem i technicko-

ekonomickými podmínkami procesu refarmingu rádiových kmitočtů a přechodu na standard 

DVB-T2. Je nutno upozornit, že Evropské rozhodnutí nestanovuje v žádném případě termín 

ukončení zemského digitálního televizního vysílání, tedy ani vysílání ve standardu DVB-T. 

Naopak předpokládá, podle konkrétní situace v jednotlivých státech, udržení tohoto vysílání 

nejméně do roku 2030. 

 
V souladu s čl. II bod 8 zákona lze úhradu efektivně a účelně vynaložených nákladů 

v souvislosti s procesem přechodu poskytnout, pokud tyto náklady vznikly a byly vynaloženy do data 

ukončení vysílání v sítích ve standardu DVB-T, tj. data uvedeného v § 10 odst. 1 Návrhu. Žádost 

o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt podat nejpozději do 6 měsíců ode dne vynaložení nákladů, 

jinak právo zanikne.  
 

K § 5 

Navrhovaná právní úprava výčtem stanoví rádiové kanály vyčleněné pro vysílací síť 

pro šíření multiplexu veřejné služby v souladu se zákonem o České televizi. Rádiové kanály, 

termíny zahájení zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypínání 

vysílačů velkého výkonu v DVB-T podle dotčených územních oblastí jsou uvedeny v příloze 

č. 1. Současně jsou uvedeny i podmínky (odstavec 3 a 4), za kterých může provozovatel 

vysílání ze zákona realizovat změny stávajícího vysílání ve standardu DVB-T nebo dokonce 

ukončit zemské digitální vysílání v jakékoliv jiné síti než ve stávající vysílací síti multiplexu 

veřejné služby. 

 

K § 6 až 8 

Navrhovaná právní úprava výčtem stanoví rádiové kanály vyčleněné pro vysílací sítě 

pro šíření televizního vysílání provozovatelů s licencí. Rádiové kanály, termíny zahájení 
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zemského digitálního vysílání ve standardu DVB-T2 a termíny vypínání vysílačů velkého 

výkonu v DVB-T podle dotčených územních oblastí jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 4.  

 

K § 9 

V odstavci 1 je upraven postup návaznosti změny přídělu rádiových kmitočtů podle 

§ 22a zákona č. 127/2005 Sb. na vydání nových individuálních oprávnění, zahájení vysílání 

ve finálních sítích a vypnutí stávajících sítí – příslušné termíny jsou provázány na termíny, 

uvedené v příslušných přílohách podle jednotlivých finálních sítí 21 až 24. 

  

V druhém odstavci je uvedeno důležité ustanovení o postupném ukončování využití 

rádiových kmitočtů pro přechodové sítě. Operátoři žádají o odnětí těchto individuální 

oprávnění v termínech v souladu s přílohami č. 1 až 4. 

 

Z důvodu předcházení pochybností je v odstavci 3 stanovena možnost umístění 

regionálního televizního vysílání i v přechodových sítích 12 a 13 a ve finálních sítích DVB-

T2. 

 

Odstavec 4 umožňuje využití rádiových kanálů uvedených v přílohách č. 1 až 4 i pro 

jiná stanoviště vysílačů s cílem zajistit odpovídající pokrytí souběžným vysíláním. 

 

Ustanovení odstavce 5 upravuje situace, kdy operátoři sítí v zájmu zajištění pokrytí 

signálem naleznou pro zajištění pokrytí další výhodnější stanoviště nad rámec seznamu 

stanovišť, které jsou v přílohách č. 1 až 4. Lhůty jsou uvedeny z pohledu zajištění příslušné 

mezinárodní koordinace. Ustanovení zvyšuje flexibilitu operátorů i ČTÚ k realizaci přechodu. 

 

Odstavec 6 a 7 upravuje postup v případech, kdy není možné dosáhnout 

odpovídajícího pokrytí signálem televizního vysílání. Dává dostatečnou flexibilitu jak 

z hlediska stanovišť vysílačů, tak z hlediska využití vhodných rádiových kanálů. 

 

K § 10 

V odstavci 1 je stanoven a jednoznačně potvrzen termín uvolnění rádiových kmitočtů 

pásma 700 MHz v souladu s požadavkem Evropského rozhodnutí, který je spojen 

s ukončením vysílání prostřednictvím rádiových kanálů z tohoto subpásma. Jinak řečeno po 

tomto datu nebude v ČR provozováno zemské televizní vysílání prostřednictvím kmitočtů 

v pásmu 694-790 MHz.  

 

Odstavec 2 stanovuje termín 1. února 2021 k dosažení cílového požadovaného pokrytí 

obyvatel signálem finálních sítí na vysílačích vysílajících ve zbývající části rádiového spektra 

určené pro zemské digitální televizní vysílání, tj. v pásmu 500 a 600 MHz. Pro finální vysílací 

síť provozovatele vysílání ze zákona pak stanovuje konkrétní specifikací rozsahu pokrytí 

obyvatel televizním signálem. Tento odstavec zároveň specifikuje cílové srovnávací pokrytí 

signálem pro zbývající finální sítě jako úroveň pokrytí obyvatel signálem dosaženou k datu 

nabytí účinnosti tohoto nařízení 

 

Odstavec 3 pak stanovuje termín ukončení vysílání prostřednictvím vysílacích sítí 

(prakticky již jen jednotlivých vysílačů malých výkonů využívajících rádiové kanály z pásma 

470-694 MHz) šířících digitální multiplex ve standardu DVB-T na 1. únor 2021 v souladu 

s ustanovením čl. II bodu 4 zákona č. 252/2017 Sb.  
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K § 11 

Navržená právní úprava předpokládá nabytí účinnosti nařízení vlády patnáctým dnem 

ode dne jeho vyhlášení.  

 

 

K příloze č. 1 

V příloze č. 1 jsou uvedené vysílače a rádiové kanály stávající vysílací sítě 1, 

přechodové sítě 11 a finální vysílací sítě 21. 

 

K příloze č. 2 

V příloze č. 2 jsou uvedené vysílače a rádiové kanály stávající vysílací sítě 2, 

přechodové sítě 12 a finální vysílací sítě 22. 

 

K příloze č. 3 

V příloze č. 3 jsou uvedené vysílače a rádiové kanály stávající vysílací sítě 3, 

přechodové sítě 12 a finální vysílací sítě 23. 

 

K příloze č. 4 

V příloze č. 1 jsou uvedené vysílače a rádiové kanály stávající vysílací sítě 4, 

přechodové sítě 13 a finální vysílací sítě 24. 

 

K příloze č. 5 

V příloze č. 5 je uveden postup pro stanovení rozsahu pokrytí televizním signálem, 

který je prováděn pro systémovou variantu zemského digitálního televizního vysílání 

s modulačním schématem 64-QAM, provozní režimem 8K, kódovým poměrem 2/3 

a ochranným intervalem 1/4. Tyto hodnoty jsou stanoveny s ohledem na skutečnost, že na 

základě stejných parametrů bylo provedeno plánování rádiových kmitočtů na RRC06. Při 

plánování vysílacích sítí, které by vycházelo z jiných plánovacích parametrů, by nebylo 

možné dodržet závěry a zásady přijaté RRC06 a zakotvené v Plánu Ženeva 2006 a důsledkem 

by bylo neefektivní využití těch rádiových kmitočtů, které v rámci rovnoprávného přidělení 

na RRC06 Česká republika obdržela.  
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