
II. 
NÁVRH 

 
VYHLÁŠKA  

ze dne …….2019,  
 

kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce 
k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu 
znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění 

zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 
 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., 
zákona č. 468/2011 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona č. 258/2014 Sb., (dále jen „zákon“) 
k provedení § 26 odst. 5 zákona: 

Čl. I 
 

Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné 
způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro 
jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů 
odborné způsobilosti a době jejich platnosti, se mění takto: 
 

1.  § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: 
„§ 1 

 
Pro účely této vyhlášky se rozumí  
a) rádiovým zařízením jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a přijímačů, včetně 
jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu dané radiokomunikační služby 
(dále jen „stanice“),  
b) operátorem stanice osoba obsluhující stanici (dále jen „operátor“), 
c) leteckou pohyblivou službou pohyblivá radiokomunikační služba mezi leteckými 
a letadlovými stanicemi nebo mezi letadlovými stanicemi navzájem sloužící k zajištění 
bezpečnosti leteckého provozu, jíž se mohou účastnit i stanice záchranných prostředků 
a stanice tísňových rádiových bójí na stanovených tísňových a pilotních kmitočtech 
d) letadlovou stanicí pohyblivá stanice letecké pohyblivé služby jiná než stanice záchranného 
prostředku umístěná na palubě letadla,  
e) leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, v některých případech může být 
letecká stanice umístěna například na palubě lodi nebo na plošině na moři 
f) pozemskou stanicí stanice umístěná buď na povrchu Země nebo v hlavní části zemské 
atmosféry a určená pro spojení: 
1. s jednou nebo několika družicovými stanicemi, či 
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2. s jednou nebo několika stanicemi téhož druhu pomocí jedné nebo několika odrazných 
družic nebo jiných předmětů v kosmu,  
g) letadlovou pozemskou stanicí pohyblivá pozemská stanice družicové letecké pohyblivé 
služby umístěná na palubě letadla,  
h) leteckou pozemskou stanicí pozemská stanice družicové pevné služby nebo v některých 
případech družicové letecké pohyblivé služby umístěná v určitém pevném bodě na souši 
k realizaci modulačního spoje pro družicovou leteckou pohyblivou službu,  
i) námořní pohyblivou službou pohyblivá radiokomunikační služba mezi pobřežními 
stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem nebo mezi 
přidruženými stanicemi pro palubní dorozumívání, této služby se mohou zúčastnit stanice 
záchranných prostředků a stanice tísňových rádiových bójí pro určení polohy,  
j) radiotelefonní službou na vnitrozemských vodních cestách pohyblivá radiokomunikační 
služba mezi pobřežními stanicemi a lodními stanicemi nebo mezi lodními stanicemi navzájem 
nebo mezi pobřežními stanicemi navzájem sloužící k zajištění bezpečnosti a provozu 
vnitrozemské plavby,1 
k) lodní stanicí pohyblivá stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby na 
vnitrozemských vodních cestách umístěná na palubě plavidla, které není trvale zakotveno, 
kromě stanice záchranného prostředku 
l) pobřežní stanicí pozemní stanice námořní pohyblivé služby nebo radiotelefonní služby 
na vnitrozemských vodních cestách,  
m) systémem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) celosvětový námořní 
tísňový a bezpečnostní systém zajišťující rádiové spojení v rámci námořní pohyblivé služby,  
n) amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro sebevzdělávání, 
vzájemná spojení a technická studia, prováděná amatéry, tedy řádně oprávněnými osobami 
zajímajícími se o radiotechniku pouze z osobní záliby a nevýdělečně, 

o) radiokomunikačním provozem navazování, vedení a ukončování rádiového spojení,  
p) mezinárodní organizací ITU (International Telecommunication Union) Mezinárodní 
telekomunikační unie (dále jen „ITU“),  
q) mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations des Postes et 
des Télécommunications) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (dále 
jen „CEPT“),  
r) mezinárodní organizací IMO (International Maritime Organization) Mezinárodní námořní 
organizace (dále jen „IMO“),  
s) mezinárodní organizací ICAO (International Civil Aviation Organization) Mezinárodní 
organizace pro civilní letectví (dále jen „ICAO“),  
t) mezinárodní organizací IARU (International Amateur Radio Union) Mezinárodní 
radioamatérská unie (dále jen „IARU“), 

u) radiotelefonní službou radiokomunikační pohyblivá služba nebo družicová pohyblivá 
služba zajišťující radiotelefonní provoz, 

v) radiotelefonním provozem provoz zajišťující přenos radiotelefonních hovorů, 

w) radiotelefonním hovorem telefonní hovor pocházející z pohyblivé stanice nebo z pohyblivé 
                                                 
1 Vyhláška č. 138/2000 Sb., o radiotelefonním provozu na vnitrozemských vodních cestách 
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pozemské stanice nebo jim určený, přenášený na své cestě zčásti nebo zcela 
radiokomunikačními kanály pohyblivé služby nebo družicové pohyblivé služby.“. 
 

2. V § 2 písm. b) se slovo „vysílače“ nahrazuje slovem „stanice“ a za slovo „prvků,“ se 
vkládají slova „a to pouze na území České republiky“. 
 

3. V § 2 písmena e), f) , h) a i) znějí: 
„e) všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující 

jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních 
cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, bez použití prvků 
systému GMDSS, 

f) omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňující jeho 
držitele k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě ve vzdálenosti 
do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané pobřežním státem využívajících 
pouze kmitočtová pásma velmi krátkých vln bez použití prvků systému GMDSS, pokud 
ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků,“ 

h) průkaz HAREC  (Harmonised Amateur Radio Examination Certificate) operátora třídy 
A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,  
i) průkaz NOVICE (včetně CEPT Novice Amateur Radio Licence) operátora třídy 
N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační služby,“. 
 

4. V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které 
zní: 

„l) omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby opravňující jeho držitele 
k obsluze lodní stanice na vnitrozemských vodních cestách v rámci radiotelefonní služby, 
pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků.“. 

 
5. Poznámka pod čarou č. 4 zní: 

„4) Doporučení CEPT ERC/REC 31-04 a doporučení CEPT/ERC/REC (10)03.“. 
 

6. V § 3 odst. 2 písm. a) a b) se za slovo „CEPT“ vkládají slova „v aktuálním znění“. 
 

7. V § 3 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 5 zní: 
„c) v § 2 písm. a) až g), j), až l) musí být doložena fotografií; pro technické provedení 
fotografie se obdobně použije ustanovení zvláštního právního předpisu o požadavcích 
na technické provedení fotografie pro vydání občanského průkazu5). 
 

8. V § 4 odst. 3 písmena a) a b) znějí: 
„a) v § 2 písm. a), c), d), e), f), j) a k) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace 

                                                 
5 Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních 
dokladech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSB7KJCK27)



4 

v anglickém jazyce zahrnující leteckou nebo námořní frazeologii, 
b) v § 2 písm. b) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující 
leteckou frazeologii,“. 
 

9. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), 
které zní: 

„d) v § 2 písm. l) je ověření znalosti radiotelefonní komunikace v českém jazyce zahrnující 
námořní frazeologii.“. 

 
10. V § 5 odstavec 4 zní: 

„(4) Ústní zkouška se koná pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. a), b) a d), 
praktická pro ověření znalostí podle § 4 odst. 3 písm. c).“ 
 

11. V § 5 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „; přihlášku ke zkoušce však může 
uchazeč podat nejpozději 20 dnů před termínem konání zkoušky, který uchazeč 
požaduje“. 
 

12. V § 6 odst. 3 se číslo „90“ nahrazuje číslem „60“. 
 

13. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Požádá-li žadatel, který neprospěl v ústní 
nebo praktické části zkoušky, o její opakovaní, umožní mu Úřad ústní nebo praktickou 
část zkoušky opakovat bez nutnosti opakování písemného testu, a to nejdříve 
v nejbližší termínu vyhlášené zkoušky, ne však dříve než 14 dnů ode dne neúspěšného 
vykonání ústní nebo praktické části zkoušky.“. 
 

14. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně poznámky pod čarou č. 6 zní: 
„§ 6a 

Zkušební řád pro provádění zkoušek 
(1) Zkušební řád pro provádění zkoušek stanoví podrobná pravidla řízení, rozhodování 
a činnosti zkušební komise, pravidla konání zkoušek k prokázání odborné způsobilosti 
k obsluze vysílacích rádiových zařízení a pravidla hodnocení jejich výsledků, jakož i pravidla 
pro vydávání a prodlužování doby platnosti průkazů. Zkušební řád pro provádění zkoušek 
vydává předseda Rady Úřadu. Úřad uveřejní zkušební řád pro provádění zkoušek na svých 
webových stránkách. 

(2) Postup provádění zkoušek za účelem získání průkazu podle §2 písm. h) a i) úřad vhodně 
upraví tak, aby umožnil složení zkoušky odborné způsobilosti i tělesně postiženým osobám6, 
a to se stejným obsahem, jako pro osoby bez tělesného postižení. Úprava zkušebního postupu 
by měla respektovat konkrétní prokázaný způsob postižení žadatele zejména tím, že: 

a) Úřad je oprávněn umožnit tělesně postiženému žadateli individuální složení zkoušky 
a/nebo přiměřené odpovídající prodloužení zkušebního času. 
                                                 
6 CEPT ECC/REC/(14)05 z 10. 10. 2014 
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b) žadatelům se zrakovým postižením jsou předkládány zkušební otázky bez grafických 
diagramů, které jsou žadatelům nahlas přečteny a odpovědi na ně jsou zaznamenány jejich 
asistentem anebo zkoušejícím. Pokud je to možné mohou být použity i otázky psané 
Braillovým písmem. 

c) žadatelům s vážně omezenou mobilitou Úřad umožní vykonání zkoušky v místě bydliště 
žadatele.“. 

 
15. V § 7 odst. 2 písm. a) se text „a k)“ nahrazuje textem „až l)“. 

 
16. V § 7 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) v § 2 písm. i) se vydává čtyřjazyčně, v českém, německém, francouzském a anglickém 
jazyce. Musí obsahovat  
1. Údaj o tom, že se jedná o dokument, který odpovídá „CEPT Novice Amateur Licence" 
2. Ustanovení, že držitel průkazu prokázal znalosti požadované doporučením CEPT7 
3. jméno a příjmení držitele průkazu,  
4. datum narození držitele průkazu,  
5. číslo průkazu,  
6. datum vydání a dobu platnosti průkazu,  
7. název Úřadu.  
 

17. V § 8 odst. 1 písmeno b) zní: 
„b) v § 2 písm. a) až g), j), až l) je deset let při prvním vydání; po uplynutí první doby 
platnosti je doba platnosti průkazu pět let“. 
 

18. V § 8 odst. 2 se text „a k)“ nahrazuje textem „až l)“. 
 

Čl. II 
Přechodná ustanovení 

 
1. Průkazy odborné způsobilosti vydané podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti po dobu v nich 
uvedenou. Dobu platnosti těchto průkazů nelze prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho 
žádosti vydán průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby 
platnosti těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných 
průkazů je 5 let s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky nebo § 26 odst. 7 zákona. 

 
2. Vykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky 

č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně 
zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, dokončí se řízení 

                                                 
7 Doporučení CEPT CEPT ECC (05)06 „ CEPT Novice Radio Amateur Licence“ z ledna 2018. 
Zkoušky pro oprávnění CEPT Novice by měly odpovídat požadavkům ERC Rep 32 platném znění 
(říjen 2016) 
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o vydání průkazu odborné způsobilosti za podmínek podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Doba platnosti tohoto 
průkazů je 5 let a nelze ji prodloužit, držiteli průkazu bude k jeho žádosti vydán průkaz 
podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti této vyhlášky, pokud splní podmínky platné pro prodloužení doby platnosti 
těchto druhů průkazu odborné způsobilosti. Doba platnosti takto vydaných průkazů je 5 let 
s možností prodloužení za podmínek podle § 8 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky nebo § 26 odst. 7 zákona. 

 
3. V případě žádosti podle bodu 1 nebo 2 se vybere pouze jeden správní poplatek, a to ve výši 

poplatku za prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti. 
 
4. Nevykonal-li žadatel o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky 

č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, úspěšně 
zkoušku odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může ode dne 
nabytí účinnosti této vyhlášky vykonat zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podmínek 
platných pro průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) nebo l) vyhlášky 
č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jako zkoušku 
opakovanou. V takovém případě žadatel o vykonání opakované zkoušky provede volbu 
druhu průkazu odborné způsobilosti podáním přihlášky k příslušné Úřadem vyhlášené 
zkoušce odborné způsobilosti. 

 
Čl. III 

Účinnost 
 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.  
 

Ministryně: 
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