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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh 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) 

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2017/899 ze dne 17. května 2017 o využívání 

kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii 

Ustanovení (část, §, 

odst., písm., apod.) 
Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., odst., písm., 

bod, apod.) 
Obsah 

§ 9 odst. 1 Držitelé přídělů rádiových kmitočtů 

pro šíření celoplošného zemského 

digitálního televizního vysílání 

požádají Český telekomunikační 

úřad (dále jen „Úřad“) o změnu 

těchto přídělů v souladu s 

podmínkami čl. II odst. 5 zákona a 

v souladu s přílohami č. 1 až 4 k 

tomuto nařízení. Na základě 

pravomocného rozhodnutí Úřadu o 

změně přídělu rádiových kmitočtů 

vydaného na žádost držitele přídělu 

podle věty první a v souladu 

s přílohami č. 1 až 4 k tomuto 

nařízení umožňující provozování k 

tomu určených celoplošných sítí ve 

standardu DVB-T2 v souladu 

s podmínkami čl. II odst. 5 zákona 

požádají postupně držitelé těchto 

změněných přídělů rádiových 

kmitočtů ve standardu DVB-T2 

v souladu s přílohami č. 1 až 4 o 

vydání termínově a věcně 

příslušných individuálních oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů 

podle § 17 zákona o elektronických 

komunikacích. 
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Členské 

státy 

v závislosti 

na 

vnitrostátní

ch 

potřebách 

a při 

zohlednění 

zásady 

technologic

ké 

neutrality 

zajistí 

nejméně do 

roku 2030 

dostupnost 

kmitočtové

ho pásma 

470–

694 MHz 

(dále jen 

„pásmo do 

700 MHz“) 

pro zemské 

poskytování 

služeb 

rozhlasovéh

o a 

televizního 

vysílání, 

včetně 

volně 

dostupného 

televizního 

vysílání, a 

pro 

bezdrátové 

zvukové 

PMSE. 

Členské 

státy zajistí, 

aby 
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jakékoli 

jiné 

využívání 

kmitočtové

ho pásma 

do 700 

MHz na 

jejich 

území bylo 

v souladu 

s vnitrostát

ními 

potřebami 

v oblasti 

rozhlasovéh

o a 

televizního 

vysílání v 

daném 

členském 

státě a 

nezpůsobov

alo škodlivé 

rušení 

zemského 

poskytování 

služeb 

rozhlasovéh

o a 

televizního 

vysílání 

v sousední

m členském 

státě, ani 

před 

takovým 

poskytování

m služeb 

nevyžadova

lo ochranu. 

Takovým 

využíváním 

nejsou 

dotčeny 

povinnosti 

plynoucí z 

mezinárodn

ích dohod, 

jako jsou 

dohody o 

přeshraničn

í koordinaci 

kmitočtů. 

§ 10 odst. 1 Termín ukončení zemského 

digitálního televizního vysílání ve 

standardu DVB-T s využitím 

rádiových kmitočtů z pásma 694-790 

MHz ve stávajících vysílacích sítích 

1 až 4 se stanoví na 30. červen 2020, 

který je i termínem uvolnění 

      Čl. 1 odst. 1 Do 30. 

června 

2020 

umožní 

členské 

státy 

využívání 
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rádiových kmitočtů pásma 694-790 

MHz s využitím přechodu na 

standard DVB-T2. 

kmitočtové

ho pásma 

694–

790 MHz 

(dále jen 

„pásmo 

700 MHz“) 

pro zemské 

systémy 

schopné 

poskytovat 

bezdrátové 

širokopásm

ové služby 

elektronick

ých 

komunikací 

pouze za 

harmonizov

aných 

technických 

podmínek 

stanovenýc

h Komisí 

podle 

článku 4 

rozhodnutí 

č. 

676/2002/E

S. 
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