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ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

A. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikací), ve znění pozdějších předpisů, předpokládá 

ve svém ustanovení § 26 odst. 5, že bude vydán prováděcí právní předpis, kterým budou 

upraveny náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti podle § 26 odst. 3 zákona 

o elektronických komunikacích, obecné podmínky pro vykonání zkoušky, rozsah znalostí 

potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění zkoušek, druhy 

průkazů odborné způsobilosti a dobu jejich platnosti. Tímto prováděcím právním předpisem je 

v současné době 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. 

 

Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 157/2005 Sb. byla vydána již v roce 2005 a nebyla 

novelizována, byly v rámci přezkumu účinnosti regulace identifikovány následující oblasti 

k její úpravě. 

 

Jako nedostatečná a nereflektující mezinárodní praxi byla vyhodnocena stávající úprava druhů 

průkazů odborné způsobilosti. Je identifikována potřeba upravit druhy průkazů odborné 

způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy 

průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému ostatními evropskými státy a členskými 

státy výboru RAINWAT (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for 

Inland Waterways). Navrhuje se proto zavést jako samostatný nový typ průkazu, a to „omezený 

průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby“ pro obsluhu stanic na vnitrozemských 

vodních cestách a v této souvislosti věcně upravit rozsah oprávnění k již existujícím průkazům, 

zejména u omezeného průkazu radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (§ 2 písm. f) 

vyhlášky č. 157/2005 Sb.), z něhož se věcně vyčleňuje. Rovněž se navrhuje upravit všeobecný 

průkaz radiotelefonisty pohyblivé služby tak, aby jednoznačně odrážel skutečnost, že se jedná 

o průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby, a že opravňuje jeho držitele 

k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, avšak bez použití prvků systému GMDSS. 

Pro obsluhu stanic využívajících systém GMDSS jsou totiž určeny jiné druhy průkazů odborné 

způsobilosti, například všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (GOC) nebo 

omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC) (§ 2 písm. a) a d) vyhlášky) (pro 

námořní důstojníky) anebo všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC - Long 

Range Certificate) a omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (SRC - Short Range 

Certificate) (§ 2 písm. j) a k) vyhlášky) (pro jachtaře). S těmito změnami souvisí i legislativně 

technické úpravy dalších ustanovení vyhlášky stanovující požadavky na znalosti k prokázání 

odborné způsobilosti u těchto průkazů. 
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Další úpravy vyhlášky představuje snaha o zefektivnění provádění zkoušek odborné 

způsobilosti. Navrhuje se dílčím způsobem upravit rozsah a průběh zkoušek pro nové i stávající 

průkazy odborné způsobilosti. Zejména se jedná o úpravu (zkrácení) doby, kdy lze nejdříve 

absolvovat „opravnou“ zkoušku, resp. kdy lze nejdříve zkoušku opakovat, pokud byl žadatel 

u zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“.  

 

Vzhledem k tomu, že v rámci vyhlášky č. 157/2005 Sb. není účelné stanovovat potřenou míru 

detailu procedury provádění zkoušek odborné způsobilosti včetně například činnosti zkušební 

komise, je navrhováno za tímto účelem vydat Zkušební řád, který by tak ve vztahu k dotčené 

veřejnosti zvyšoval právní jistotu a transparentnost procesů.  

 

Provádění zkoušek a zajištění procesů spojených s následným vydáváním průkazů odborné 

způsobilosti je v současné době upraveno Zkušebním řádem, kterým je detailně stanoven 

procesní postup při provádění zkoušek k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích 

rádiových zařízení, při prodlužování platnosti průkazů odborné způsobilosti a při vydávání 

duplikátů těchto průkazů. Zkušební řád vydává a na svých internetových stránkách uveřejňuje 

Český telekomunikační úřad, který je podle § 26 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích 

oprávněn ověřovat zkouškou způsobilost osob k obsluze vysílacích rádiových zařízení 

(popřípadě uznávat tuto způsobilost podle zvláštního právního předpisu) a vydávat průkazy 

odborné způsobilosti. Z legislativního hlediska je proto vhodné jeho výslovné ukotvení 

v právním předpise.  

 

Rovněž se ukazuje jako vhodné upravit dobu platnosti některých průkazů, vč. doby o kterou lze 

platnost průkazu následně prodloužit. V této oblasti je třeba reagovat i na případy, kdy již 

některé druhy průkazů odborné způsobilosti nebudou vydávány, ale některé dosud vydané 

zůstanou i nadále v platnosti.  

 

Potřeba aktualizace vyhlášky č. 157/2005 Sb. se promítla i do Plánu přípravy vyhlášek 

ústředními orgány státní správy na rok 2018 s vyznačením povinnosti zpracování RIA (dále jen 

„Plán přípravy vyhlášek na rok 2018“). Protože se v daném případě jedná o předpis, u kterého 

nevznikají nové a rozsáhlé dopady ve smyslu bodu 3.6 Obecných zásad pro hodnocení dopadů 

regulace, není podle závěrů uvedeného Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018 pro předkládanou 

právní úpravu dána povinnost zpracování Hodnocení dopadů regulace – RIA (bod 3 na str. 10 

Plánu přípravy vyhlášek na rok 2018).   

B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava přispívá ke zvýšení právní jistoty adresátů vyhlášky č. 157/2005 Sb., 

tedy i správního orgánu, který se jí při své rozhodovací činnosti řídí, neboť uvádí do souladu 

kategorizaci průkazů odborné způsobilosti s mezinárodní aplikační praxí a zpřesňuje podmínky 

pro provádění zkoušek odborné způsobilosti, jakož i upravuje dobu platnosti u jednotlivých 

druhů průkazů odborné způsobilosti. 

Všechny uvedené oblasti změn jsou v souladu s rozsahem zmocnění pro vydání vyhlášky 

č. 157/2005 Sb. stanoveným v § 26 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, podle 

kterého (ve spojení s § 150 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích) Ministerstvo 

průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, kterou stanoví:  

- náležitosti přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, 

- obecné podmínky pro vykonání zkoušky odborné způsobilosti, 
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- rozsah znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, 

- způsob provádění zkoušek odborné způsobilosti, 

- druhy průkazů odborné způsobilosti a dobu jejich platnosti.  

Navrhovaná právní úprava je tak realizací zmocnění stanoveného zákonem o elektronických 

komunikacích k vydání prováděcího právního předpisu. Legislativní a technické změny 

stávající právní úpravy navrhované v rámci předkládané změny vyhlášky č. 157/2005 Sb. věcně 

vychází z potřeb identifikovaných v rámci aplikační praxe dané správní agendy. 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Předložený návrh vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, ani s právem Evropské unie či jeho obecnými právními zásadami. Rovněž 

není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, když evropské právo danou oblast 

specificky neupravuje. 

Upravují se však druhy průkazů odborné způsobilosti v souladu s regionální úmluvou 

RAINWAT (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland 

Waterways). Jako samostatný se zavádí nový omezený průkaz pro obsluhu stanic 

na vnitrozemských vodních cestách, který mají zavedeny všechny evropské státy, včetně 

Slovenska. Tento průkaz bude platit pro obsluhu lodních stanic na vodních cestách členských 

států úmluvy RAINWAT. V této souvislosti se zavádí omezený průkaz radiotelefonisty pro 

námořní pohyblivou radiotelefonní službu a upravuje všeobecný průkaz radiotelefonisty 

pohyblivé radiotelefonní služby jako průkaz pro námořní pohyblivou službu pro obsluhu stanic 

v námořní pohyblivé službě, bez použití prvků systému GMDSS. Úpravy jsou prováděny tak, 

aby rozsahem svých oprávnění tyto průkazy odborné způsobilosti odpovídaly členění 

používanému ostatními evropskými státy a členskými státy výboru RAINWAT. Nově bude 

omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby platit pouze pro 

obsluhu lodních stanic pro pásmo VKV (velmi krátkých vln) bez použití prvků systému 

GMDSS. Jde tedy o průkaz pro obsluhu pouze lodních stanic hojně využívaných turisty při 

příbřežních plavbách. 

D. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny  

Stávající úprava druhů průkazů odborné způsobilosti se jeví jako nedostatečná nejen z hlediska 

mezinárodních vazeb. Upravují se proto druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu 

k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby těmto mezinárodním 

požadavkům odpovídaly. Navrhuje se tak zavést nový typ průkazu, a to „omezený průkaz 

radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby“ pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních 

cestách a v této souvislosti pak věcně upravit rozsah oprávnění k již dnes existujícím průkazům 

(§ 2 písm. e) a f) vyhlášky). 

V návaznosti na tyto změny je revidována i úprava rozsahu a průběhu zkoušek pro nové 

i stávající průkazy. Novým druhům průkazů se přizpůsobují požadavky na zkoušky odborné 

způsobilosti, zejména pokud jde o znalosti komunikace v anglickém jazyce, jakož i ověření 

základních znalostí námořní či letecké frazeologie tam, kde se vzhledem k využití průkazů 

odborné způsobilosti nutnost její znalosti předpokládá. Základní znalost námořní nebo letecké 

frazeologie, resp. schopnost jejího užití, je pak nutné ověřit při ústní zkoušce. 
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Obecně se pak upravuje (zkracuje) doba, kdy lze nejdříve absolvovat opravnou zkoušku, 

a to z původních 90 na 60 dnů.  

Rovněž se s ohledem na aplikační praxi prodlužuje doba platnosti průkazů, a to při jejich 

prvním vydání z 5 na 10 let s tím, že platnost průkazu lze následně prodloužit o 5 let. Tyto 

změny se netýkají průkazů, které jsou podle dosavadní právní úpravy vydávány na neomezenou 

dobu. Obě poslední úpravy (zkrácení doby pro opravnou zkoušku a prodloužení první doby 

platnosti průkazu) je třeba považovat za pozitivní krok k dotčené veřejnosti a obecně přínos 

z hlediska snížení, resp. odstranění nadbytečné administrativní náročnosti příslušných 

správních procesů.  

E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Změny právní úpravy předkládané v rámci návrhu vyhlášky by se měly pozitivně promítnout 

do oblasti vykonávané agendy a do práv příjemců služeb veřejné správy. Žádný zásadní dopad 

v oblasti hospodářství však předkládaná právní úprava nepřináší. 

Vzhledem k charakteru navrhovaných změn právní úpravy je však zřejmé, že tato změna má 

pozitivní dopady na uvedené specifické skupiny osob (držitelů průkazů odborné způsobilosti), 

když jim vydávané průkazy budou reflektovat kategorie průkazů a odpovídající rozsahy v nich 

vtělených oprávnění aktuálně používané v rámci mezinárodní praxe. 

Dopady na státní rozpočet spojené s předkládanou právní úpravou představují pouze náklady 

Českého telekomunikačního úřadu, který bude muset předmětné změny právní úpravy 

promítnout do své rozhodovací a regulačně správní činnosti včetně případné úpravy 

informačních systémů zapracovávajících předmětnou agendu. Tyto náklady však nepředstavují 

žádnou významnou položku a budou pokryty z běžných provozních prostředků tohoto orgánu. 

Přímé finanční dopady na státní rozpočet se tedy nepředpokládají. Rovněž se nepředpokládají 

dopady na ostatní veřejné rozpočty.  

Navrhovaná právní úprava nemá s přihlédnutím ke svému předmětu negativní sociální dopady 

ani dopady na životní prostředí. 

F. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

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

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

G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy je zřejmé, že její principy nemají zásadní 

dopady do oblasti ochrany soukromí a osobních údajů nad rámec současného stavu. Určitou 

pozitivní změnu lze spatřovat v omezení původního požadavku vyhlášky na předkládání 

fotografie pro vydání průkazu ve dvojím vyhotovení (§ 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky). Fotografii 

pro účely vydání průkazu je třeba považovat za osobní údaj, a proto i omezení počtu 

předkládaných vyhotovení na jedno do určité míry omezuje riziko narušení příslušných práv 

subjektu údajů.  
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H. Zhodnocení korupčních rizik 

Vzhledem k předmětu navrhované právní úpravy nebyla identifikována žádná korupční rizika. 

Předkládané změny vychází z potřeb aplikační praxe, a proto je lze mít za to, že přiměřenost 

a standardnost řešení v podobě předkládané právní úpravy byla právě požadavky z praxe 

prověřena. Současně platí, že ty změny vyhlášky č. 157/2005 Sb., které představují legislativně 

technické úpravy, jsou předkládány za účelem zpřesnění právní úpravy a jsou tedy prováděny 

v souladu s požadavkem jednoznačnosti řešení. 

Vzhledem k tomu, že dotčené procesy mají jasně stanovená pravidla, je tedy naplněn 

i požadavek transparentnosti, kontrolovatelnosti, odpovědnosti a opravných prostředků.  

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

J. Zhodnocení dopadů z pohledu digitalizace veřejné správy a digitální agendy 

Překládaná právní úprava nevytváří nad rámec současného stavu žádné bariéry z hlediska 

digitalizace veřejné správy a digitálních služeb, resp. digitálního zajištění výkonu předmětné 

agendy provádění zkoušek odborné způsobilosti a vydávání průkazů odborné způsobilosti.  
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II. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 [§ 1 a poznámka pod čarou č. 6)] 

Terminologická úprava definic v souladu se zněním Radiokomunikačního řádu Mezinárodní 

telekomunikační unie /ITU/ a plánem přidělení kmitočtových pásem (NKT). V §1 písm. d) a g) 

se vkládá nová poznámka pod čarou č. 6). 

K čl. I bodu 2 [§ 2 písm. b)] 

Text je upraven v souladu s ustanovením článku 38.1, Kap. VIII Radiokomunikačního řádu 

Mezinárodní telekomunikační unie /ITU/ a v souladu s provozními potřebami vyplývajícími 

z praxe, a to v návaznosti na Letecký předpis L11 (Letové provozní služby) Ministerstva 

dopravy. Jedná se rovněž o změnu legislativně technické povahy, kdy je odstraněna 

terminologická nepřesnost. Úprava textu se pak dále nezbytně promítá rovněž i do úpravy textu 

uváděného ve vydávaném průkazu odborné způsobilosti. 

K čl. I bodu 3 [2 písm. e), f)] 

S ohledem na potřebu reflektovat aktuální mezinárodní praxi se určuje nový druh průkazu 

odborné způsobilosti (omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby 

(§2 písm. l) a upravují stávající průkazy dosud vydávané jako všeobecný průkaz  

radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (§ 2 písm. e) vyhlášky č. 157/2005 Sb.), nově 

všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby, a dále omezený 

průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (§ 2 písm. f) vyhlášky č.157/2005 Sb.), 

nově omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby, a to tak, aby 

odpovídaly členění používanému ostatními evropskými státy a členskými státy výboru 

RAINWAT (Regional Arrangement on the Radiocommunication Service forInland 

Waterways).  

Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. e):  

Všeobecný průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby opravňuje jeho 

držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo 

k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě, pro všechna kmitočtová pásma bez použití 

prvků systému GMDSS, a to bez omezení námořních mil. Pro obsluhu stanic s prvky GMDSS 

slouží průkazy podle § 2 písm. c), d), j) a k) vyhlášky, tedy všeobecný průkaz operátora námořní 

pohyblivé služby (GOC), omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby (ROC), 

všeobecný průkaz operátora námořní pohyblivé služby (LRC) a omezený průkaz operátora 

námořní pohyblivé služby (SRC). 

Průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. f):  

Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby nově opravňuje jeho 

držitele pouze k obsluze lodních stanic pouze pro pásmo VKV (velmi krátkých vln) bez použití 

prvků systému GMDSS ve vzdálenosti do 20 námořních mil od linie odlivu oficiálně uznávané 

pobřežním státem. Jedná se tedy o průkaz pro obsluhu pouze lodních stanic, hojně využívaných 

turisty při příbřežních plavbách (např. při charterových plavbách v Jaderském moři).  

Slovním spojením „jednoduchých vnějších ovládacích prvků“ je primárně myšleno, resp. 

v praxi aplikováno, že se tímto rozumí takové ovládací prvky, které jsou umístěny na vnější 

straně rádiového zařízení a u nichž ovládající na první pohled rozezná, k čemu jsou určeny. 
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Jedná se např. o vypínač napájení stanice, o přepínače, jejichž funkce i jednotlivé polohy jsou 

popsány na ovládacím panelu a podobné jednoduché ovládací prvky. 

K čl. I bodu 4 [§ 2 písm. h) a i)] 

Definice průkazů opravňujících jejich držitele k obsluze stanice amatérské radiokomunikační 

služby byly upraveny v souladu s relevantními doporučeními CEPT. 

K čl. I bodu 5 [§ 2 písm. l)] 

Nově je doplněn omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby, který opravňuje 

jeho držitele k obsluze stanic na vnitrozemských vodních cestách. Tento typ průkazu je již 

zaveden ve všech evropských státech, včetně například Slovenska, a je platný i pro obsluhu 

lodních stanic na vodních cestách členských států úmluvy RAINWAT. K jeho získání bude 

postačovat složení písemného testu. Pro obsluhu říční pobřežní stanice tak již nebude třeba mít 

všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby. 

K čl. I bodu 6 [§ 3 odst. 2 písm. a) a b) 

Jedná se o změnu legislativně technické povahy, reagující na potřebu aktualizovat odkazovaná 

doporučení CEPT, která byla v rámci činnosti pracovních skupin CEPT revidována. 

K čl. I bodu 7 – 9  

Nad rámec daného dochází v § 3 odst. 2 písm. c) ke zmírnění požadavku na počet fotografií 

předkládaných žadatelem o vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Po zavedení nového 

systému pro zpracování žádostí (systém OZ-MOSS) u správního orgánu (Český 

telekomunikační úřad) již zcela postačuje doložení pouze jedné fotografie, a to i v elektronické 

podobě. Ruší se poznámka pod čarou č. 5) – neplatný právní předpis. Zavadí se nová poznámka 

pod čarou č. 5). 

V § 3 se poznámky pod čarou č. 2) a 4) se zrušují a zavádí se nové poznámky pod čarou 2) a 4) 

s nově formulovaným odkazem na relevantní předpisy. Poznámka pod čarou č. 5) se ruší 

(neplatný právní předpis) a nahrazuje se novou poznámkou pod čarou č. 5) s odkazem na 

platnou právní úpravu. 

K čl. I bodu 10 [§ 4 odst. 3 písm. a) a b)] 

V rámci § 4 odst. 3 písm. a) se požadavek na znalosti komunikace v anglickém jazyce, 

resp. vykonání ústní zkoušky pro ověření základních znalostí letecké nebo námořní frazeologie 

rozšiřuje, a to i pro nově definovaný omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé 

radiotelefonní služby, který je určen pro obsluhu lodních stanic v rozsahu pásma velmi krátkých 

vln (VKV) v příbřežních vodách. Vzhledem k tomu, že se v praxi zpravidla bude jednat o 

provádění komunikace v příbřežních vodách, tedy v přímořských oblastech, je nutná alespoň 

základní znalost námořní frazeologie v angličtině. Tyto dovednosti je nutné ověřit při ústní 

zkoušce, pouze písemným testem nelze správnou tvorbu zpráv v námořní frazeologii ověřit. 

Rovněž v § 4 odst. 3 písm. b) došlo k rozšíření potřebných znalostí ke zkoušce odborné 

způsobilosti pro omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby (§ 2 písm. b) 

vyhlášky č. 157/2005 Sb.) o znalosti letecké frazeologie. I v tomto případě se jedná o potřebu 

ovládat základní znalosti letecké frazeologie. Vzhledem k platnosti průkazu pouze na území 

České republiky je dostačující ověření letecké frazeologie v českém jazyce. Potřebná míra 
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dovednosti bude ověřována při ústní zkoušce, protože pouze písemným testem nelze správnou 

tvorbu zpráv v letecké frazeologii potřebným způsobem ověřit. 

K čl. I bodu 11 [§ 4 odst. 3 písm. d)] 

Nově je pak v § 4 odst. 3 písm. d) doplněna podmínka znalosti námořní frazeologie jako součást 

zkoušek odborné způsobilosti pro nově definovaný průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní 

plavby [§ 2 písm. l)]. Jedná se o stejné důvody zavedení jako v předchozím 

K čl. I bodu 12 (§ 5 odst. 6) 

Doplnění nejzazšího okamžiku pro podání přihlášky na konkrétní termín jejího konání je 

důležité z hlediska organizace zkoušky a řádného zajištění administrace všech požadavků 

uchazečů o zkoušku odborné způsobilosti. Vyřizování žádostí došlých po takovém termínu bylo 

aplikační praxí shledáno jako nevyhovující, zvláště v případech, kdy je správní orgán nucen 

komunikovat s příslušným žadatelem (uchazečem) v listinné podobě cestou poštovních podání. 

Lhůta 20 dnů je z tohoto hlediska praxí považována za dostatečnou. 

K čl. I bodu 13 (§ 5 odst. 8) 

Jedná se o jazykovou úpravu, kdy podle ustálené legislativní praxe je nahrazeno slovo 

„webových“ slovem „internetových“ 

K čl. I bodu 14 a 15 (§ 6 odst. 3) 

Dochází ke zkrácení doby dané uchazeči o vykonání zkoušky odborné způsobilosti, který 

neuspěl již v první fázi zkoušky, tj. nevykonal úspěšně písemný test, pro přípravu na jeho 

opakování, a to z 90 na 60 dnů. Vzhledem k tomu, že testové otázky včetně správných odpovědí 

jsou zveřejněny na internetových stránkách správního orgánu (Český telekomunikační úřad), a 

protože obecné povědomí veřejnosti o oblastech zahrnutých do základů testovaných znalostí se 

se stále postupující „digitalizací života“ rozšiřuje, není třeba pro odpovědnou přípravu na 

zkoušku, resp. její opakování tak dlouhá doba. Navíc bez úspěšného složení písemného testu 

nelze pokračovat v další části zkoušky, tj. podle § 6 odst. 3 vyhlášky v ústní či praktické 

zkoušce. 

Zároveň se výslovně potvrzuje, že v případě, že žadatel sice prošel testovou částí zkoušky, ale 

neuspěl v následující ústní či praktické části zkoušky, nemusí již znovu opakovat úspěšně 

složený test a pouze, pokud o to požádá, může opakovat neúspěšnou ústní (či praktickou) část 

zkoušky.  

Ústní nebo praktickou část zkoušky však lze takto opakovat v nejbližším termínu zkoušky 

vyhlášeném Českým telekomunikačním úřadem podle § 5 odst. 6 vyhlášky č. 157/2005 Sb., ne 

však dříve něž 14 dnů ode dne neúspěšného vykonání ústní nebo praktické části zkoušky. Pro 

přípravu na ústní nebo praktickou zkoušku není zpravidla potřeba delší příprava; i zde je osnova 

zkoušky žadateli předem známa (uveřejněna na internetových stránkách Českého 

telekomunikačního úřadu). Jako příklad lze uvést ověřování schopností v oblasti četby 

a překladu textu z angličtiny, porozumění a vedení komunikace v anglickém jazyce mezi 

příslušnými stanicemi, hláskování vybraných slov podle hláskovací tabulky ITU (Dodatek č. 

14 Radiokomunikačního řádu 2016), ověření znalosti letecké nebo námořní frazeologie 

a terminologie v radiotelefonním provozu. 

K čl. I bodu 16 (§ 6a) 

Vyhláška plně v souladu se zmocněním (§ 150 odst. 2 Zákona o elektronických komunikacích-

ZEK) stanoví náležitosti přihlášky ke zkoušce podle § 26 odst. 3 ZEK a dále pak podle §26 

odst. 5 ZEK obecné podmínky pro vykonání zkoušky, rozsah znalostí potřebných pro 

jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění zkoušek, druhy průkazů odborné 
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způsobilosti a dobu jejich platnosti. Zkušební řád podle § 6a odst. 1 vyhlášky právě na základě 

úpravy obsažené ve vyhlášce stanoví pouze funkční a detailní podrobnosti k těmto 

obsahovým náležitostem daným vyhláškou včetně jejich propojení v rámci procesu 

zjišťování a autorizace odborné způsobilosti, které však překračují míru detailu vhodnou pro 

prováděcí právní předpis. Přehledné a detailní informace ohledně celé procedury procesu, které 

jsou obsahem Zkušebního řádu, jsou vhodné zejména ve vztahu k dotčené veřejnosti, a to 

k naplnění základních principů předvídatelnosti a transparentnosti při výkonu regulace a 

správních činností. 

Dané ustanovení současně nově umožnuje složení zkoušky odborné způsobilosti za účelem 

získání průkazu podle §2 písm. h) a i) rovněž tělesně postiženým osobám, a to v souladu 

s Doporučením CEPT ECC/REC/(14)05 [Amateur Radio Licence Examinations for Persons 

with Disabilities] z 10. října 2014. 

 

K čl. I bodu 17 (§ 7 odst. 1) 

Je doplněn odkaz na Zákon o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. V platném znění. 

K čl. I bodu 18 [§ 7 odst. 2 písm. a)] 

Jedná se o změnu v souvislosti se zavedením nového druhu průkazu odborné způsobilosti, 

tj. omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (§ 2 písm. l). Tento průkaz je 

vydáván i dalšími evropskými státy a členskými státy úmluvy RAINWAT, dvojjazyčně, tedy 

vždy v anglickém jazyce a dále v jazyce vydávajícího státu. 

K čl. I bodu 19 [§ 7 odst. 2 písm. c) a poznámka pod čarou č. 7)] 

Jedná se o změnu v souvislosti s nezbytným uplatněním doporučení CEPT ECC/REC(05)06  

[CEPT Novice Radio Amateur Licence] z 27. května 2016 v aktuálním znění, kdy platnost 

průkazu NOVICE není omezena pouze na území ČR. Současně je uveden i relevantní odkaz 

na Zprávu ERC/REP 032 [Amateur Radio Novice Examination Syllabus and Amateur Radio 

Novice Examination certificate within CEPT and non-CEPT countries] v aktuálním znění ze 

října 2016, které uvádí optimální obsah pro zkušební proces k získání oprávnění tohoto typu.  

 

K čl. I bodu 20 a 21 [§ 8 odst. 1 písm. b) a c)] 

Jedná se o změnu v souvislosti se zavedením nového druhu průkazu odborné způsobilosti, 

tj. omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (§ 2 písm. l), pro který se tímto 

upravuje doba platnosti a náležitosti, kterými je třeba doložit žádost o její případné prodloužení. 

Tyto podmínky jsou stanoveny shodně jako v případě všech ostatních průkazů odborné 

způsobilosti (s výjimkou průkazů HAREC a NOVICE amatérské radiokomunikační služby). 

 

U průkazů odborné způsobilosti pak navíc dochází k prodloužení doby jejich platnosti (s 

výjimkou průkazů HAREC a NOVICE amatérské radiokomunikační služby, jejichž doba 

platnosti je již podle současné právní úpravy neomezená a dále s výjimkou průkazů podle §2 

písm. c) a d) u nichž je dodržena stávající doba platnosti 5 let v souladu s „Úmluvou STWC“), 

a to v rámci období po prvním vydání průkazu z 5 na 10 let. Pro další období, tedy v případě 

prodlužování doby platnosti průkazu je ponechána současná délka doby platnosti průkazu, tedy 

5 let. 

 

Očekávaným přínosem takto „nesymetricky“ nastaveného mechanismu určení délky doby 

platnosti průkazů odborné způsobilosti je alespoň částečné snížení (administrativní) zátěže 

dotčené veřejnosti (držitelů průkazů), když praxe ukazuje, že právě první dvě původně pětiletá 

období jsou z hlediska ztráty schopností, resp. odborné způsobilosti, méně riziková. 
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S pokračující dobou je však třeba zvýšit, resp. zachovat stávající frekvenci ověřování 

potřebných znalostí. 

 

K čl. I bodu 22 (§ 8 odst. 2) 

Povinnost dokládat délku činnosti operátora stanice se při žádosti o prodloužení platnosti 

průkazu ukládá i pro držitele průkazů podle § 2 písm. l). 

 

K čl. II a čl. III 

Vzhledem k novému uspořádání druhů průkazů odborné způsobilosti v oblasti námořní 

pohyblivé radiotelefonní služby a vnitrozemské vodní plavby je třeba upravit poměry týkající 

se průkazů odborné způsobilosti vydaných podle dosavadní právní úpravy, zejména pokud 

se týká průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky, u kterého dochází 

ke kvalitativní změně v rozsahu oprávnění. Vzhledem k rozsahu odborné způsobilosti, kterou 

tyto průkazy osvědčují, a oprávněním, která svým držitelům zaručují, není třeba je rušit. Tyto 

průkazy mohou být používány po dobu platnosti v nich uvedenou, není však možno jejich 

existenci prodlužovat tím, že by byla prodlužována doba jejich platnosti. Pokud bude končit 

doba jejich platnosti a držitel průkazu bude chtít prodloužit platnost oprávnění, která průkaz 

podle § 2 písm. f) osvědčuje, budou mu k jeho žádosti vydány dva průkazy odborné 

způsobilosti, a to průkaz podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky, ve znění účinném ode dne účinnosti 

této vyhlášky. 

K čl. II bod 1 

Vzhledem k tomu, že nový samostatný průkaz pro vnitrozemskou vodní plavbu (omezený 

průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby (§ 2 písm. l) vychází, resp. pokud jde právě 

o vnitrozemskou plavbu nahrazuje, část oprávnění obsažených v dosavadních průkazech 

omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby (§ 2 písm. f) vyhlášky), zajistí 

tento způsob záměny držiteli průkazu bezproblémový přechod na nové členění průkazů. 

Dosavadní držitel průkazu podle § 2 písm. f) se tak stane držitelem dvou průkazů odborné 

způsobilosti podle nové právní úpravy (§ 2 písm. f) a l). Pokud držitel stávajícího průkazu podle 

§ 2 písm. f) splní podmínky platné pro prodloužení příslušného zvoleného druhu průkazu či 

průkazů, bude mu Českým telekomunikačním úřadem takový průkaz či průkazy odborné 

způsobilosti vydány, přičemž doba platnosti těchto nových průkazů bude reflektovat 

prodloužení doby platnosti oprávnění, které tento průkaz osvědčuje, tj. 5 let. U těchto průkazů 

se tedy neuplatní nově stanovená 10 - ti letá doba pro první období platnosti průkazu podle § 8 

odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této 

vyhlášky. Tyto nové průkazy však již bude možno prodlužovat standardní cestou, včetně 

případného vydání nového průkazu podle § 26 odst. 7 zákona o elektronických komunikacích, 

pokud doba platnosti průkazu marně uplyne a nebude tedy možné ji prodloužit. 

K čl. II bodu 2 

S přechodem na nové druhy průkazů odborné způsobilosti je třeba upravit i otázky týkající 

se řízení o jejich vydání zahájených, ale neukončených za účinnosti předchozí právní úpravy. 

Součástí těchto řízení je i provádění zkoušek odborné způsobilosti. Bod 2 z důvodu právní 

jistoty konstatuje dokončení procesů vydání průkazů odborné způsobilosti o podle dosavadní 

právní úpravy, pokud byla zkouška žadatelem řádně, resp. úspěšně, vykonána před účinností 

nové právní úpravy. I pro průkazy odborné způsobilosti takto vydané v předcházejícím členění 

jejich druhů by však měl být uplatněn princip jejich dočasnosti, resp. nemožnosti prodloužení 
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doby jejich platnosti. V takovém případě se obdobně uplatní postup předpokládaný v bodě 1 

přechodných ustanovení. 

K čl. II bodu 3 

Pro zmírnění dopadů na veřejnost, tedy stávající držitele průkazů odborné způsobilosti podle § 

2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této 

vyhlášky, dochází k jejich částečnému osvobození od povinnosti zaplatit správní poplatek 

za prodloužení doby platnosti průkazu odborné způsobilosti (položka 108 bod 4 zákona 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), když tyto změny jsou 

vyvolány změnou právní úpravy. Pokud bude držitel dosavadního průkazu odborné způsobilosti 

podle § 2 písm. f) vyhlášky v rámci postupu podle bodu 1 přechodných ustanovení žádat o 

prodloužení oprávnění, která tento starý průkaz osvědčuje, budou mu vydány dva nové průkazy 

podle nové právní úpravy, tedy podle § 2 písm. f) a l) vyhlášky. Žadatel však zaplatí pouze 

jeden správní poplatek, a to ve výši poplatku za prodloužení platnosti průkazu, který v současné 

době činí Kč 200,-. Přestože věcně půjde o vydání nových průkazů, právně jde o akt prodloužení 

doby platnosti jeho stávajících oprávnění vtělených do rušeného průkazu. 

 

K čl. II bodu 4 

Vzhledem k době, ve které lze zkoušky odborné způsobilosti žadatelem provádět, 

popř. opakovat, je třeba pro přechodné období upravit i poměry pro případy, kdy žadatel 

o průkaz odborné způsobilosti sice zahájí proces získání tohoto průkazu za účinnosti stávající 

právní úpravy, ale tento, resp. zkoušky k němu se vážící, před účinností nové právní úpravy 

úspěšně nedokončí. Vzhledem k tomu, že věcný rozsah oprávnění se rozhodujícím způsobem 

mění pouze u průkazu podle § 2 písm. f) vyhlášky, reaguje bod 4 přechodných ustanovení právě 

na situace týkající se zkoušek pro tento druh průkazu odborné způsobilosti. 

Pro takové případy, kdy žadatel nebude napoprvé ve vykonání zkoušky odborné způsobilosti 

úspěšný a dojde ke změně právní úpravy, přechodné ustanovení předpokládá, že by žadatel 

skládal opravnou zkoušku již v rozsahu odpovídajícím novému člení druhů průkazů odborné 

způsobilosti. Volbu průkazu, resp. její případnou změnu, žadatel provede tím, že se přihlásí 

k opakované zkoušce na typ zkoušky příslušné k danému průkazu podle § 4 odst. 3 vyhlášky. 

Žádal-li tedy žadatel o vydání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky 

č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, může se v rámci 

opakovaní zkoušky přihlásit na zkoušku pro průkaz podle § 2 písm. f) nebo l) nové právní 

úpravy.  

Po úspěšném vykonání zkoušky by tedy žadatel obdržel příslušný nový druh průkazu odborné 

způsobilosti. Vzhledem k tomu, že zkoušky pro průkaz podle § 2 písm. f) a zkoušky pro průkaz 

podle § 2 písm. l) nové právní úpravy se kvalitativně liší, lze se takto přihlásit pouze na jeden 

typ nového průkazu odborné způsobilosti. Tento postup však nebrání žadateli získat i druhý typ 

průkazu odborné způsobilosti, pro ten by si však musel podat samostatnou žádost. 

K čl. II bodu 5 

Vzhledem k době, ve které lze zkoušky odborné způsobilosti žadatelem provádět, je třeba pro 

přechodné období upravit i poměry pro případy, kdy žadatel o průkaz odborné způsobilosti sice 

zahájí proces získání tohoto průkazu za účinnosti stávající právní úpravy, ale tento, resp. 

zkoušky k němu se vážící, před účinností nové právní úpravy ještě nezačal konat. Vzhledem k 

tomu, že věcný rozsah oprávnění se rozhodujícím způsobem mění pouze u průkazu podle § 2 
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písm. f) vyhlášky, reaguje bod 5 přechodných ustanovení právě na situace týkající se zkoušek 

pro tento druh průkazu odborné způsobilosti obdobně podle bodu 4.  

Pro takové případy, kdy žadatel podal žádost o vykonání zkoušky odborné způsobilosti, ale 

zkoušku zatím neskládal, přičemž dojde ke změně právní úpravy, přechodné ustanovení 

předpokládá, že by žadatel skládal zkoušku již v rozsahu odpovídajícím novému členění druhů 

průkazů odborné způsobilosti. Volbu průkazu, resp. její případnou změnu, žadatel provede tím, 

že upřesní po vyzvání ke zkoušce Českým telekomunikačním úřadem typ zkoušky příslušné k 

danému průkazu podle § 4 odst. 3 vyhlášky. Žádal-li tedy žadatel o vydání průkazu odborné 

způsobilosti podle § 2 písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky, může před vykonáním zkoušky upřesnit přihlášení na zkoušku pro 

průkaz podle § 2 písm. f) nebo l) nové právní úpravy. 

Po úspěšném vykonání zkoušky by tedy žadatel obdržel příslušný nový druh průkazu odborné 

způsobilosti. Vzhledem k tomu, že zkoušky pro průkaz podle § 2 písm. f) a zkoušky pro průkaz 

podle § 2 písm. l) nové právní úpravy se kvalitativně liší, lze se takto přihlásit pouze na jeden 

typ nového průkazu odborné způsobilosti. Tento postup však nebrání žadateli získat i druhý typ 

průkazu odborné způsobilosti, pro ten by si však musel podat samostatnou žádost. 

 

K čl. III 

Navržený okamžik nabytí účinnosti změny vyhlášky č. 157/2005 Sb. reflektuje dobu nutnou 

k projednání věci v rámci legislativního procesu, rovněž byla vzata do úvahy otázka případné 

potřeby dostatečné doby mezi uveřejněním novely vyhlášky ve Sbírce zákonů a její účinností. 

Vzhledem k výše uvedenému a povaze navrhovaných změn se navrhuje účinnost předmětné 

právní úpravy ke dni 1. září 2019. Takto zvolený okamžik nabytí účinnosti vyhlášky vyhovuje 

i faktu, že bude možné se s dostatečným předstihem seznámit s novou právní úpravou a 

připravit se na odborné a technické zajištění nově zavedených zkoušek, neboť žadatelé 

o průkazy na lodní či leteckou sezonu, kterých nejvíce přichází v době jarních měsíců a začátku 

prázdnin, tedy březen, duben, květen, červen a červenec, už budou v té době mít zkoušky 

v převážné většině vykonány. 
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