
V.  

 MPO 82441/18/71600/01000 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, 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 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 
18. prosince 2018, s termínem dodání stanovisek do 14. 1. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ČTÚ 
1. K čl. II. – Přechodná ustanovení 

Požadujeme doplnit bod 5, který zní: 

„5. V případě podání žádosti o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 
písm. f) vyhlášky č. 157/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky, a konání zkoušky odborné způsobilosti po dni 
nabytí účinnosti této vyhlášky, postupuje se podle bodu 4 obdobně.“ 

Odůvodnění: jedná se o doplnění právní úpravy o případ, kdy bude 
podána žádost o průkaz odborné způsobilosti přede dnem nabytí 
účinnosti vyhlášky, ale konání zkoušky odborné způsobilosti 
se uskuteční až po dni nabytí účinnosti vyhlášky. Návrh s odkazem na 
bod 4 obsahuje volbu průkazu stejným způsobem jako v případě 
opakování zkoušky podle bodu 4. 

Tuto připomínku považuje ČTÚ za zásadní. 

Akceptováno. 
Text upraven podle připomínky. 

ČTÚ 2. K zvláštní části odůvodnění – k čl. II. 

Požadujeme doplnit odůvodnění k bodu 5, které zní: 

Akceptováno. 

Text upraven podle připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBAQL74W6)



Stránka 2 (celkem 14) 

„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 
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.“ 

Odůvodnění: K doplněnému bodu 5 přechodných ustanovení 
je poskytováno pro odůvodnění návrhu vyhlášky výše uvedené 
odůvodnění. 

Tuto připomínku považuje ČTÚ za zásadní. 

ČTÚ 
3. K čl. III. – Účinnost 

Neakceptováno. 
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Požadujeme slova „patnáctým dnem po jejím vyhlášení“ nahradit slovy 
„dnem 1. července 2019“. 

Odůvodnění: 

Největší počet přihlášek přichází v době jarních měsíců a začátku 
prázdnin, tedy březen, duben, květen, červen a červenec. V tomto 
období by ČTÚ proto měl docela velké problémy naplánovat nové 
termíny zkoušek při účinnosti nových pravidel. Hlavně se jedná o nové 
postupy při ústní zkoušce omezeného průkazu radiotelefonisty letecké 
pohyblivé služby a námořní pohyblivé radiotelefonní služby (příbřežní 
plavba). Zavedení ústní zkoušky u těchto průkazů bude znamenat 
zvýšení četnosti zkušebních termínů, neboť nebude možné zvát velké 
množství uchazečů z důvodu delšího trvání zkoušky. Také bude nutné 
zaškolení zkušebních komisařů především pro omezený průkaz 
radiotelefonisty letecké pohyblivé služby.  

Tuto připomínku považuje ČTÚ za zásadní. 

Po vysvětlení rozporu s připomínkou 4 platí termín 
1. září 2019 (viz. připomínka č.4) 

ČTÚ 
4. K zvláštní části odůvodnění – k čl. III. 

Požadujeme text „xxxxx“ nahradit slovy „1. září“ a slova „období zimy a 
přelomu jara není z hlediska zájmu veřejnosti o výkon dané agendy 
plně vytížené. Ke značnému (skokovému) nárůstu počtu žádostí o 
ověření odborné způsobilosti dochází vždy až v jarním období, a to v 
souvislosti s přípravou žadatelů na lodní či leteckou sezonu“ nahradit 
slovy „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“. 

Odůvodnění: 

Zajištění souladu textu návrhu novely vyhlášky s textem odůvodnění, 
když odůvodnění v návrhu se vztahovalo na situaci dříve plánované 
účinnosti vyhlášky (tj. 1. ledna 2019). 

Tuto připomínku považuje ČTÚ za zásadní. 

Akceptováno. 
Text doplněn termínem °1.září 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBAQL74W6)



Stránka 4 (celkem 14) 

ČTÚ 
Doporučující: 

1. Doporučujeme na str. 2 ve třetím odstavci na pátém řádku ve slově 
„vydáví“ opravit písařskou chybu na „vydávání“.  

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
2. Doporučujeme na str. 3 ve druhém odstavci na druhém řádku 

ve slově „komunikací“ opravit písařskou chybu na „komunikacích“. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
3. Doporučujeme na str. 6 ve třetím odstavci od konce na čtvrtém 

řádku ve slově „stanice“ opravit písařskou chybu na „stanic“. 

Akceptováno. 

Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
4. Doporučujeme na str. 7 od prvního odstavce odrazit slova „K čl. I 

bodu 5 …“ 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
5. Doporučujeme na str. 8 v prvním řádku text v závorce „§ 5 odst. 6“ 

nahradit textem „§ 5 odst. 4“ a vložit odůvodnění tohoto 
novelizačního bodu a dále vložit slova „K čl. I bodu 11 (§ 5 odst. 
6)“nad stávající odůvodnění. 

Akceptováno. 

Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
6. Doporučujeme od tohoto místa ke každému dalšímu arabskému 

číslu označení novelizačního bodu přičíst vždy číslo 1, neboť 
vynecháním jednoho odůvodnění došlo k posunu v číslování. 

Akceptováno. 

Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
7. Doporučujeme na str. 8 v posledním odstavci 

k § 6 odst. 3 na druhém řádku slovo „anglické“ nahradit slovem 
„mezinárodní“ a za slovo „abecedě“ vložit v závorkách slova 
„Dodatek č. 14 Radiokomunikačního řádu Mezinárodní 
telekomunikační unie ITU“. 

Akceptováno částečně. 
Text doplněn takto: …“ podle hláskovací tabulky 
ITU (Dodatek č. 14 Radiokomunikačního řádu 
2016)“ 

ČTÚ 
8. Doporučujeme na str. 9 ve třetím a čtvrtém odstavci ve slově 

„NOVIC“ opravit písařskou chybu na „NOVICE“. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
9. Doporučujeme na str. 10 ve posledním odstavci na předposledním 

řádku ve slově „stávající“ opravit písařskou chybu na „stávajících“. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

ČTÚ 
10. Doporučujeme na str. 11 v prvním odstavci na pátém řádku zrušit 

slovo „se“, neboť se vyskytuje dvakrát za sebou.  

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 
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ČTÚ 
11. Doporučujeme na str. 11 v posledním odstavci na prvním řádku za 

slovo „Vzhledem“ vložit slovo „k“. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

MD 
K čl. I bodu 1 [§1 písm. d) a g)] 

Je třeba na konci definic čárku nahradit středníkem a doplnit text „za 
umístění na palubě letadla se považuje též jiné umístění stanice, které 
umožňuje její použití pro komunikaci pilota letadla způsobilého létat bez pilota 
na palubě,X)“. 

_________________________ 

X) § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: Obdobná připomínka již byla se zástupci Ministerstva průmyslu a 
obchodu na pracovní úrovni opakovaně projednávána (naposledy na jednání 
zástupců MPO, MD a Policie ČR (MV) dne 2. října 2017) a následně 
zapracována do platného znění vyhlášky č. 105/2010 Sb. (národní kmitočtová 
tabulka). Je proto třeba zajistit terminologický soulad mezi vyhláškami č. 
105/2010 Sb. a 157/2005 Sb. Pro vysvětlení lze uvést, že v rámci současného 
dynamického rozvoje používání letadel bez pilota je pro některé specifické 
druhy provozu podléhající povolení Úřadu pro civilní letectví v současné době 
vybavení radiostanicí nezbytné za účelem zajištění požadované úrovně 
bezpečnosti letového provozu. Přitom zabudování radiostanice přímo do 
bezpilotního letadla není často z technických důvodů možné nebo účelné, 
radiostanice nicméně namísto toho bude jinak v dispozici dálkově řídícího 
pilota (umístěna v rámci řídící stanice bezpilotního letadla). Vzhledem k této 
situaci navrhuje MD výše uvedené doplnění definic, a to dostatečně obecně 
tak, aby mohlo být využito nejvhodnější řešení. Uvedený návrh ve své první 
části plně zachovává podobu definic obsažených v národní kmitočtové tabulce, 
konkrétně v bodech 1.83 a 1.84. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky, avšak s výhradou, 
kdy je nutno upozornit, že ve věci doplnění platné 
definice podle bodu 1.83 a 1. 84, čl. 1, 
Radiokomunikačního řádu ITU není 
§ 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 
změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o 
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, relevantní. 

MD 
K čl. I bodu 2 [§ 2 písm. b)] 

Akceptováno. Text formulačně upraven současně 
s odpovídajícím odůvodněním. 
Text: 
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Navrhujeme § 2 písm. b) doplnit následujícím způsobem: 

„b) omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby opravňující jeho 
držitele k obsluze letadlové stanice, letadlové pozemské stanice nebo letecké 
stanice v radiotelefonní službě využívající rádiové kmitočty přidělené výhradně 
letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé družicové službě, pokud 
ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích 
prvků, a to pouze na území České republiky, přičemž obsluha této stanice 
neposkytuje letové provozní služby,“.  

Odůvodnění: Na základě žádosti o úpravu vyhlášky č. 157/2005 Sb. podané 
Řízením letového provozu České republiky, s. p., ze dne 4. srpna 2017, č. j. 
DPLR/8856/17, bylo MPO požádáno o zapracování návrhu na změnu vyhlášky 
týkající se omezeného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby. 
Navrhovaná změna by měla stanovovat nutnost získání pouze omezeného 
průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby pro pracovníky, kteří: 

1. provádějí každodenní technické přezkušování leteckých radiostanic, 
instalovaných na místech poskytování leteckých provozních služeb tím, 
že pro technické účely vysílají na standardně přiděleném kmitočtu v 
pásmu letecké pohyblivé služby; tito pracovníci nepoužívají stanici k 
poskytování letových provozních služeb, ale pouze k přezkoušení 
funkčnosti, technického stavu a parametrů; 

2. provádějící technickou koordinaci s palubním inženýrem obletové 
laboratoře na speciálně přiděleném kmitočtu v pásmu letecké pohyblivé 
služby prostřednictvím vyčleněné přenosné stanice, takže realizují 
spojení "A/G", které však nemá význam pro řízení samotného letu; 

3. obsluhují stanice pro poskytování informací známému provozu na 
neřízených letištích, tzn. tam, kde nejsou poskytovány letové provozní 
služby (RADIO), nebo 

4. obsluhují přenosné stanice, určené pro koordinaci průběhu seskoků 
padákem. 

Zmíněná žádost Řízení letového provozu České republiky, s. p., byla 
podpořena dopisem Ministerstva dopravy ze dne 27. září 2019 č. j. 96/2018-
220-LPR/21 s žádostí o zapracování do připravované novelizace vyhlášky 
č. 157/2005 Sb. MPO postoupilo tuto žádost, jak je zřejmé z dopisu ze dne 2. 

„b) omezený průkaz radiotelefonisty letecké 
pohyblivé služby opravňující jeho držitele k obsluze 
letadlové stanice, letadlové pozemské stanice 
nebo letecké stanice v radiotelefonní službě 
využívající rádiové kmitočty přidělené výhradně 
letecké pohyblivé službě nebo letecké pohyblivé 
družicové službě, pokud ovládání vysílače stanice 
spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších 
ovládacích prvků, a to pouze na území České 
republiky. Při obsluze letecké stanice nesmí být 
poskytovány letové provozní služby.“ 
Odůvodnění: 
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 
Ministerstva dopravy. Jedná se rovněž o změnu 
legislativně technické povahy, kdy je odstraněna 
terminologická nepřesnost. Úprava textu se pak 
dále promítá rovněž i do úpravy textu uváděného 
ve vydávaném průkazu odborné způsobilosti. 
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října 2018, č. j. 70836/2018, 21100/1510 k dalšímu zpracování. V předloženém 
návrhu vyhlášky se však tato žádost nijak nepromítla, i když je předmětné 
ustanovení novelizováno. V rámci meziresortního připomínkového řízení tak 
opětovně žádáme o zapracování navržené změny. 

MD 
K čl. I bodu 17 [§ 8 odst. 1 písm. b)] 

Upozorňujeme, že průkazy způsobilosti k obsluze lodních vysílacích stanic 
námořní pohyblivé služby s prvky systému GMDSS musejí splňovat požadavky 
kapitoly IV přílohy úmluvy STCW a části A-IV předpisu STCW. 

Podle Pravidla I/2 odst. 8.4 Certificates of Competency vydané podle Pravidla 
IV/2 přílohy úmluvy STCW jsou platné, pouze pokud jsou doprovázeny 
Endorsementem, jehož platnost může být maximálně 5 let.  Podle odst. 6 
Pravidla I/2, jak je dále rozvedeno v předpisu STCW kapitola I část A-I/2, může 
být Certificate of Competency sjednocen s Endorsementem do jediného 
dokumentu (průkazu odborné způsobilosti), jehož platnost však může být 
stanovena nejdéle na 5 let ode dne vydání. 

Z tohoto důvodu průkazy odborné způsobilosti vymezené v § 2 písm. c) a d) 
nelze vydávat na deset let, jak se navrhuje, a proto požadujeme zachovat pro 
tyto průkazy dosavadní režim jejich platnosti (platnost na 5 let s možností 
prodloužení opět na 5 let). 

Akceptováno. 

Text doplněn podle připomínky v §8 odst.1 

doplněno písm. c) ve znění: „v §2 písm. c) a d) je 
pět let při prvním vydání; po uplynutí první doby 
platnosti je doba platnosti průkazu pět let.“  
 

MD 
K čl. I bodu 1 [§1 písm. c)] 

Není nám zřejmý pojem „pilotní kmitočty“. Žádáme o jeho vyjasnění. 

Akceptováno: 
Text opraven na „pilnostních“. 

MV Zásadní připomínka: 
 
K čl. I bodu 14 – k § 6a odst. 1  
 Dle § 26 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích má vyhláška 
stanovit obecné podmínky pro vykonání zkoušky, rozsah znalostí potřebných 
pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsob provádění zkoušek, druhy 
průkazů odborné způsobilosti a dobu jejich platnosti. Považujeme svěření 
úpravy vybraných oblastí zkušebnímu řádu za nepřípustnou delegaci a 
požadujeme tuto problematiku zakotvit přímo v prováděcím právním předpise. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno z části. 
Text upraven takto: 
„Předseda Rady Úřadu vydává Zkušební řád pro 
provádění zkoušek. Úřad uveřejní zkušební řád pro 
provádění zkoušek na svých internetových 
stránkách.“ 
Odůvodnění: 
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 
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obecné podmínky pro vykonání zkoušky, rozsah 
znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné 
způsobilosti, způsob provádění zkoušek, druhy 
průkazů odborné 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.  
 

MV Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 14 – k § 6a odst. 1: 
 V navrhovaném ustanovení doporučujeme slova „na svých webových 
stránkách“ nahradit v souladu s ustálenou legislativní praxí slovy „na svých 
internetových stránkách“. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

MV K čl. I bodu 14 – k § 6a odst. 2: 
 Doporučujeme s ohledem na právní jistotu adresátů normy ustanovení 
přeformulovat. Slova „Úprava zkušebního postupu by měla respektovat“ 
nahradit např. slovy „Upravený zkušební postup přitom respektuje“, neboť 
slovní spojení „by měla“ je značně neurčité. 

Neakceptováno. 
Zdůvodnění: Vyhláška stanovuje opatření, která 
musí být úřadem provedena po vstoupení vyhlášky 
v platnost, podmiňovací způsob je tedy na místě. 
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MV K čl. I bodu 14 – k § 6a odst. 2 písm. a): 
 Považujeme za nezbytné ustanovení formulačně upravit. Výraz 
„a/nebo“ je dle našeho názoru zcela nevhodný. Ustanovení by mělo stanovit, 
že Úřad je oprávněn umožnit tělesně postiženému žadateli individuální složení 
zkoušky nebo přiměřeně prodloužit zkušební čas. 

Akceptováno. 
Text doplněn podle připomínky 

MV 1. Navrhujeme provést revizi předloženého návrhu, neboť není z hlediska 
formálního příliš zdařilý. Jedná se např. o rozdílnost mezer mezi 
jednotlivými podbody, jiný styl písma uvozovek a chybějící tečky na koncích 
novelizačních bodů a poznámek pod čarou. Obdobně doporučujeme projít 
odůvodnění a opravit překlepy a uvést zvláštní část odůvodnění do souladu 
s návrhem (např. § 6a není vkládán novelizačním bodem 13). 

2. Upozorňujeme, že přestože má být dle obálky pro mezirezortní 
připomínkové řízení součástí materiálu i úplné znění vyhlášky 
s vyznačením navrhovaných změn, tato část materiálu nebyla do 
elektronické knihovny eKLEP vložena. 

Akceptováno. 
Text opraven a doplněn podle připomínky 

MZE, MV, 
MZD 

1. K čl. I bod 1: 
Na konci písmen c), d) a k) doporučujeme doplnit čárku a na konci textu 
poznámky pod čarou č. 1 tečku.  
 
V souladu s čl. 58 odst. 8 Legislativních pravidel vlády má být poznámka pod 
čarou uvedena v závěru bodu novely, tedy nikoli v zápatí. Stejné platí i pro 
poznámky pod čarou č. 5 až 7. 

Akceptováno.  
Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

2. K čl. I bod 2: 
Doporučujeme za slova „České republiky“ vložit čárku. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

3. K čl. I bod 3: 
Tento bod doporučujeme rozdělit na dva body [bod 3 k § 2 písm. e) a f) a bod 
4 k § 2 písm. h) a i)] a následující novelizační body přečíslovat. V písm. f) není 
v současné podobě zřejmé, k čemu se vztahuje slovo „využívajících“ – pokud 
se jedná o charakteristiku lodní stanice, mělo by být správně uvedeno 
„využívající“. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

4. K čl. I bod 7:  
Doporučujeme za textem „j)“ zrušit čárku a na konci písm. c) doplnit uvozovky. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

5. K čl. I bod 10: 
V tomto bodě doporučujeme na konci textu novelizačního bodu doplnit tečku. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

6. K čl. I bod 13: 
Doporučujeme slovo „nejbližší“ nahradit slovem „nejbližším“. 

Akceptováno. Text upraven. 
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MZE, MV, 
MZD 

7. K čl. I bod 14: 
V § 6a odst. 2 doporučujeme vložit mezeru mezi text „§2“, v písm. a) slovo 
„a/nebo“ nahradit slovem „nebo“, na konci písmen a) a b) nahradit tečku 
čárkou a v písm. b) vložit za slovo „možné“ čárku. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

8. K čl. I bod 16: 
V úvodní větě ustanovení doporučujeme za slova „písmeno c)“ vložit slova 
„včetně poznámky pod čarou č. 7“, u bodů 1 a 2 začít text malým písmenem, 
v bodě 1 sjednotit formát uvozovek a na konci textu bodu 2 doplnit čárku. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

9. K čl. I bod 17: 
Doporučujeme za textem „j)“ zrušit čárku a za slovem „let“ vložit tečku. 

Akceptováno. Text upraven. 

MZE, MV, 
MZD 

10. K čl. II: 
V bodě 1 první a poslední větě a v bodě 2 poslední větě doporučujeme za 
slova „této vyhlášky“ vložit čárku a uvést plný název zákona o elektronických 
komunikacích. V bodě 2 doporučujeme zrušit slova „za podmínek“. 

 

Akceptováno částečně. 
Pojem „Zákon“ je definován v preambuli textu 
vyhlášky (viz LPV čl. 67). 

MZE, MV, 
MZD 

11. K odůvodnění a předkládací zprávě: 
U těchto materiálů doporučujeme provést korekturu (např. zaměnit kulaté 
závorky za hranaté tam, kde obsah závorky používá další závorku, opravit 
překlepy). 

Akceptováno. Text upraven. 

MŽP 1. K čl. I, novelizačnímu bodu 1 - doporučujeme doplnit chybějící čárky v 
navrhovaném § 1 písm. a) za slovem "příslušenství", na konci písmen c), 
e) a k) a rovněž také chybějící čárku v písmenu f) za slovem "Země". 

2. K čl. I, novelizačnímu bodu 1 - doporučujeme přeformulovat neurčitou a 
nejasnou definici "letecké stanice" v navrhovaném § 1 písm. e). Daná 
definice uvádí: "leteckou stanicí pozemní stanice letecké pohyblivé služby, 
v některých případech může být letecká stanice umístěna například na 
palubě lodi nebo na plošině na moři". Je třeba blíže uvést, ve kterých 
případech může být letecká stanice umístěna na lodi nebo plošině na moři, 
či definici vymezit jinak. 

3. K čl. I, novelizačnímu bodu 1 - v návaznosti na doporučující připomínku č. 
2 doporučujeme upřesnit také definici "letecké pozemské stanice" v 
navrhovaném § 1 písm. h), která opět neurčitě uvádí "v některých 
případech". 

4. K čl. I, novelizačnímu bodu 1 - považujeme za legislativně nevhodné, aby 
v definici pojmu byla zároveň vymezována jeho legislativní zkratka, což se 
týká navrhovaného § 1 písm. p) až t). Znění navrhovaných ustanovení je 
navíc poměrně nepřehledné. Dáváme ke zvážení, zda neponechat pouze 

Ad. 1 – Akceptováno částečně 
Ad.2 – Neakceptováno. 
Zdůvodnění – jedná se o základní definici podle 
Radiokomunikačního řádu RR2016. 
Ad. 3 - Neakceptováno. 
Zdůvodnění – jedná se o základní definici podle 
Radiokomunikačního řádu RR2016. 
Ad. 4 – Akceptováno (viz. LPV čl.44) 
Ad. 5 – Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 6 - Akceptováno. Text upraven. 
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zkratku mezinárodní organizace jako samotnou definici a legislativní 
zkratku nepoužívat. 

5. K čl. I, novelizačnímu bodu 3 - za slovy "V § 2 písmena e), f)" doporučujeme 
odstranit přebytečnou mezeru a na konci navrhovaného písmene f) 
uvozovky. 

6. K čl. I, novelizačnímu bodu 7 - u odkazu na poznámku pod čarou č. 5 
doporučujeme odstranit kulatou závorku a tak sjednotit styl odkazů na 
poznámky pod čarou v celém návrhu. 

7. K čl. I, novelizačnímu bodu 14 - doporučujeme v navrhovaném § 6a odst. 
2 vytvořit mezeru za znakem §. 

8. K čl. I, novelizačnímu bodu 14 - doporučujeme v navrhovaném § 6a odst. 
2 písm. b) doplnit čárku za slovy "Pokud je to možné". 

9. K čl. I, novelizačnímu bodu 16 - upravit počáteční písmena bodů 1 a 2 v 
navrhovaném písm. c) z velkých na malá.  

10. K čl. I, novelizačnímu bodu 17 - doporučujeme odstranit čárku za slovem 
"j)". 

K čl. II, bodu 1 - doporučujeme doplnit čárku za slova "přede dnem nabytí 

účinnosti této vyhlášky". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 7 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 8 - Akceptováno. Text upraven. 
 
Ad. 9 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 10 - Akceptováno. Text upraven. 
 

MŠMT 1. K materiálu, čl. I bod 1. [k § 1]: Z formálního hlediska doporučujeme čárku 
uvést na konci všech pododstavců § 1. V navrhované podobě totiž není 
čárka na konci pododstavců c), e) a k), na rozdíl od pododstavců ostatních, 
uvedena. 

2. K materiálu, čl. I bod 1. [k § 1 písm. f)]: S ohledem na čl. 42 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme slovo „či“ nahradit slovem 
„nebo“. 

3. K materiálu, čl. I bod 1. [k § 1 písm. j) a k poznámce pod čarou č. 1]: 
Dle čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády by měla být za číselným 
označením poznámky pod čarou kulatá závorka. Doporučujeme doplnit 
závorku ve smyslu uvedeném, a odkaz na tuto poznámku pod čarou umístit 
hned za slovo, tedy před následnou čárku, jak stanovuje čl. 45 odst. 6 
Legislativních pravidel vlády. Dále by také předmětná poznámka pod čarou 
měla být ukončena tečkou, jak určuje čl. 47 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády. 

Obecně nám však není jasné, z jakého důvodu považuje předkladatel za 
nutné novelizovat poznámku pod čarou č. 1, jestliže je navrhováno zcela 
stejné znění. S ohledem na uvedené doporučujeme předmětnou poznámku 

Ad. 1 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 2 - Neakceptováno.  
Zdůvodnění: jedná se o přesnou citaci definice 
podle RR2016 (NKT). Podle čl.47 LPV bude 
nejprve v další edici upravena definice v textu NKT 
a následně pak ve vyhlášce. 
Ad. 3 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 4 - Akceptováno. Text upraven. 
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pod čarou nenovelizovat a upravit v daném smyslu úvodní část 
novelizačního bodu. 

4. K materiálu, čl. I bod 1. [k § 1 písm. p) až t)]: Jsme si vědomi skutečnosti, 
že nově zaváděné legislativní zkratky jsou zcela shodné s těmi, které jsou 
obsaženy v platném znění, avšak s ohledem na čl. 44 odst. 2 Legislativních 
pravidel vlády nelze zavádět legislativní zkratky, které by byly tvořeny 
pouze velkými písmeny. Doporučujeme navrhované legislativní zkratky 
v daném ohledu změnit či příp. legislativní zkratky znovu nezavádět. 

5. K materiálu, čl. I bod 3. [k § 2 písm. f)]: Upozorňujeme, že na konci 
předmětného pododstavce jsou nesprávně (navíc) uvedené uvozovky. 
Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

6. K materiálu, čl. I bod 6.: S ohledem na navrhovaný § 1 písm. q) 
se domníváme, že v případě „CEPT“ se nejedná o slovo, ale o označení 
složené z počátečních písmen, tedy o text. S ohledem na uvedené 
doporučujeme slovo „slovo“ nahradit slovem „text“.  

7. K materiálu, čl. I bod 7. a 16.: Z formálních důvodů doporučujeme za 
navrhovaným zněním doplnit uvozovky a zároveň řádně ukončit předmětné 
novelizační body tečkou. 

8. K materiálu, čl. I bod 9.: S ohledem na čl. 58 odst. 4 písm. b) 
Legislativních pravidel vlády doporučujeme předmětný novelizační bod 
změnit tak, že se slova „odst. 3 se na konci písmene c)“ nahradí slovy „se 
na konci odstavce 3“. 

9. K materiálu, čl. I bod 10.: Upozorňujeme, že předmětný novelizační bod 
není řádně ukončen, a proto doporučujeme na konec doplnit tečku. 

10. K materiálu, čl. I bod 14.: Vzhledem ke skutečnosti, že se navrhuje nové 
znění určitého paragrafu včetně nadpisu, doporučujeme tuto skutečnost 
také zohlednit v úvodu novelizačního bodu a za slovo „včetně“ vložit slova 
„nadpisu a“. 

11. K materiálu, čl. I bod 14. [§ 6a odst. 2]: Upozorňujeme, že po legislativně-
technické stránce je poměr mezi stanovenými možnostmi vyjádřenými 
v pododstavcích předmětného odstavce vyjádřen nestandardně, což může 
být problematické zvláště s ohledem na budoucí interpretaci. S ohledem na 
uvedené doporučujeme zamezit případným nesrovnalostem a konec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 5 - Nekceptováno.  
Zdůvodnění: V zmíněném čl. I, bodu 3 je v konečné 
verzi textu úvodní písmeno e) uvedeno 
uvozovkami, potom uvozovky na konci odstavce 
mají své opodstatnění. 
Ad. 6 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 7 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 8 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 9 - Akceptováno. Text upraven. 
 
 
Ad. 10 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 11 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 12 - Akceptováno. Text upraven. 
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jednotlivých pododstavců změnit ve smyslu čl. 42 Legislativních pravidel 
vlády. 

12. K materiálu, čl. I bod 14. [§ 6a odst. 2 písm. a)]: Použitím textu „a/nebo“ 
v předmětném ustanovení předkladatel vyvolává pochybnosti, zda má být 
v daném pododstavci vyjádřen kumulativní či alternativní výčet či má jít 
o vyjádření variant ve smyslu čl. 42 odst. 3 Legislativních pravidel vlády. 
S ohledem na uvedené doporučujeme materiál změnit. 

13. K materiálu, čl. I bod 14. [k poznámce pod čarou č. 6]: Upozorňujeme, 
že text dané povahy nelze do předmětné poznámky pod čarou uvést, jak 
stanovuje čl. 47 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Zároveň 
upozorňujeme, že dle čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády by měla 
být za číselným označením poznámky pod čarou kulatá závorka, 
poznámka pod čarou by měla být řádně ukončena tečkou ve smyslu čl. 47 
odst. 4 Legislativních pravidel vlády a dle čl. 40 odst. 3 Legislativních 
pravidel vlády by v případném datu měl být název měsíce popsán slovem.  

14. K materiálu, čl. I bod 16. [k § 7 odst. 2 písm. c) bod 1.]: Doporučujeme 
nahradit nesprávné uvozovky na konci předmětného bodu a materiál tak 
v daném ohledu změnit. 

15. K materiálu, čl. I bod 16. [k § 7 odst. 2 písm. c) bod 2.]: Upozorňujeme, 
že nelze odkazovat na poznámku pod čarou č. 7, jelikož tato poznámka 
pod čarou není materiálem zaváděna, a to i přes její uvedení na str. 5 
materiálu. Doporučujeme předmětný odkaz odstranit popř. doplnit úvodní 
část předmětného novelizačního bodu o zavedení této poznámky pod 
čarou a provést její legislativně-technickou úpravu, obdobně jako u výše 
uvedené poznámky pod čarou č. 6. 

16. K materiálu, čl. I bod 16. [k § 7 odst. 2 písm. c) bod 1. a 2.]: Z formálního 
hlediska doporučujeme materiál sjednotit, na začátku předmětných bodů 
začínat malým písmenem a na jejich konci doplnit čárku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ad. 13 – Akceptováno částečně 
Ad. 14 - Akceptováno. Text upraven. 
Ad. 15 – Akceptováno. Text upraven 
Ad. 16 - Akceptováno. Text upraven. 
 
 
 

V Praze dne 17. května 2019 

Vypracoval: Mgr. Jan Frič Podpis: 
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