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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních 
principů 
 

Vláda České republiky podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a k provedení § 24 odst. 5 zákona 
o elektronických komunikacích vydala nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše 
a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „nařízení vlády“). 
 
Nařízení vlády stanoví výši, popřípadě způsob výpočtu ročních poplatků, které jsou povinni za 
využívání rádiových kmitočtů platit držitelé individuálních oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů (dále jen „oprávnění“) a držitel oprávnění pro experimentální účely podle ustanovení 
§ 24 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích. Výměr poplatků, jejich výběr a vymáhání 
zajišťuje podle zmocnění v § 108 odst. 1 písm. l) zákona o elektronických komunikacích Český 
telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“). 
 
Nařízení vlády způsobem výpočtu ročních poplatků pro jednotlivé kategorie 
tzv. radiokomunikačních služeb formou základních sazeb a hodnot koeficientů a podle 
definovaných vzorců výpočtu především zohledňuje regulační funkci poplatků (zajištění 
efektivního a účelného využívání rádiového spektra), náklady na správu rádiového spektra ze 
strany ČTÚ i socioekonomickou hodnotu příslušné části rádiového spektra z hlediska 
poskytování služeb koncovým uživatelům. 
 
Výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely činí 10 % výše 
poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k nařízení vlády, přičemž i tato 
snížená výše může být odrazující pro provádění experimentů, a to i s ohledem, že se musí 
jednat o experimenty, u kterých nesmí docházet k poskytování služby elektronických 
komunikací za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu 
 
Cílem navrhované úpravy je snížit procento poplatku pro experimentální účely 10x, tj. z 10 % 
na 1 % „běžných“ poplatků a dále více podpořit možnost využití vyšších částí spektra zejména 
v případě přípravy na zavádění sítí 5G. 
 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 
je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

Navrhovaná právní úprava je realizací zmocnění vlády k vydání nařízení upravujícího výši, 
popřípadě způsob výpočtu ročních poplatků za využívání rádiových kmitočtů, jak je obsaženo 
v ustanovení § 24 odst. 5 zákona v kombinaci s jeho odstavci 1 a 2. 
 
Předložené změnové nařízení vlády je v souladu se zákonem o elektronických komunikacích 
a v jeho mezích, když nově upravuje způsob výpočtu a výši rádiových kmitočtů pro pozemní 
pohyblivou a pevnou služby v rámci mezí stanovených v ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) a b) 
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zákona o elektronických komunikacích. Návrh změnového nařízení vlády je rovněž v souladu 
s ústavním pořádkem a právním řádem České republiky. 

 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými zásadami práva 
Evropské unie 
 

Oblast služeb elektronických komunikací upravuje tzv. evropský regulační rámec pro 
elektronické komunikace, jehož součástí je i Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/20/ES ze dne 7. března 2002 o oprávnění k zajišťování sítí a poskytování služeb 
elektronických komunikací (autorizační směrnice). Ve vztahu k řešené problematice se 
konkrétně jedná o článek 13 této směrnice, podle kterého členské státy mohou povolit 
příslušnému orgánu ukládat poplatky za práva na užívání rádiových kmitočtů nebo čísel nebo 
za práva na instalování zařízení na veřejném nebo soukromém majetku, přes něj nebo pod 
ním tak, aby odrážely potřebu zajistit optimální využití těchto zdrojů. Členské státy zajistí, aby 
takové poplatky byly objektivně odůvodněné, průhledné, nediskriminační a přiměřené 
z hlediska jejich zamýšleného účelu, a vezmou v úvahu cíle uvedené v článku 8 směrnice 
2002/21/ES (rámcová směrnice). 
 
Návrh novely nařízení vlády č. 154/2005 Sb. je s těmito požadavky v souladu, předkládaný 
návrh jeho novely do tohoto přístupu věcně nezasahuje, navrhovaná právní úprava je 
v souladu s uvedenými požadavky předmětné směrnice. Tento návrh je rovněž v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se 
stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace 

 
d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 
Nařízení vlády č. 154/2005 Sb. bylo vydáno na základě zmocnění vlády obsaženého v § 24 
odst. 5 zákona o elektronických komunikacích. Dosavadní podoba nařízení vlády č. 154/2005 
Sb. stanoví způsob výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely 
ve výši 10 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze k nařízení. Při 
využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely nesmí podle § 19b odst. 3 zákona 
o elektronických komunikacích docházet k poskytování služby elektronických komunikací za 
účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.  
 Nařízení vlády dále nezohledňuje vývoj směřující ke zpřístupňování dalších vyšších částí 
spektra v souvislosti s rozvojem sítí 5G, což by vedlo ke zcela neúměrnému zvýšení poplatků 
za využívání těchto progresivních kmitočtových pásem. 
 

 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 
 

Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 
V roce 2018 bylo uděleno 33 experimentálních individuálních oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů. Převážná většina jsou experimentální individuální oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů v pozemní pohyblivé službě. V tomto případě výběr poplatků představoval v roce 
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2018 přibližně 3,1 mil. Kč. Přestože se navrhuje snížení poplatků za využívání rádiových 
kmitočtů pro experimentální účely 10 krát, lze předpokládat, že intenzivnějším využíváním 
kmitočtů pro experimentální účely zejména s rozvojem sítí 5G nebude dopad na státní 
rozpočet tak výrazný. 
 
Pro úplnost se konstatuje, že v roce 2018 byly vybrány poplatky za využívání rádiových 
kmitočtů v průběhu roku 2018 v celkové výši 1 159,2 miliónů Kč, poplatky vybrané za využívání 
rádiových kmitočtů pro experimentální účely tak činí jejich marginální část. 
 
Změny navržené v rámci předkládaného nařízení vlády nemají dopady na ostatní veřejné 
rozpočty. 
 
Dopady na podnikatelské prostředí 
 
Poplatky za využívání rádiových kmitočtů představují u podnikatelů v sektoru elektronických 
komunikací náklady nezbytné pro zajištění provozu jejich veřejných sítí elektronických 
komunikací. Jejich úspora v rozsahu výše uvedeném z důvodů snížení plateb za využívání 
rádiových kmitočtů, jak navrhuje předložený návrh změnového nařízení vlády, umožní těmto 
podnikatelům realizovat tyto uspořené prostředky v investicích do dalších experimentů, 
zejména v rozvoji sítí 5G.  
 
Sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména 
osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na 
životní prostředí 
 
Navržená opatření vytváří prostřednictvím podpory využití rádiových kmitočtů pro moderní sítě 
a služby elektronických komunikací předpoklady pro zvýšení digitální gramotnosti obyvatel 
České republiky, lepší dosažitelnost e-služeb státu (rozvoj eGovernmentu) a odstraňování 
„digital divide“. 
 
Pozitivní změny lze zaznamenat i v oblasti dopadů na uživatele veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací (služba přístupu k internetu), zejména na spotřebitelskou veřejnost, 
když vytvořením předpokladů pro rozvíjení experimentálního využívání kmitočtů povede ke 
zrychlení výstavby nových moderních sítí pro služby vysokorychlostního přístupu k internetu, 
zejména sítí 5G. Motivací podnikatelských subjektů k vytváření konkurenčního tlaku na 
dosavadní poskytovatele služeb by v konečném efektu mělo dojít ke zvýšení územní 
dostupnosti služeb a jejich kvality, a to především z pohledu rychlosti a trvale rostoucího 
objemu přenášených dat. 
 
Další dopady v těchto oblastech nebyly u předloženého návrhu změnového nařízení vlády 
identifikovány. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický právní předpis, který nepřinese nové ani rozsáhlé 
dopady na veřejné rozpočty, požádal předkladatel v souladu s bodem čl. 5.7 Obecných zásad 
pro hodnocení dopadů regulace (RIA) a s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády o udělení 
výjimky z hodnocení dopadů regulace. Tato výjimka byla předkladateli udělena. 

 
f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
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Předkládaný návrh změn nařízení vlády nevyvolává žádné dopady ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 
 

Předkládaný návrh změn nařízení vlády nevyvolává žádné dopady ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů. 

 
h) Zhodnocení korupčních rizik 

 
Předkládaný návrh změn nařízení vlády nevyvolává žádné dopady ve vztahu ke korupčním 
rizikům. 

 
i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 
Předkládaný návrh změn nařízení vlády se žádným způsobem nedotýká bezpečnosti nebo 
obrany státu. 
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II. Zvláštní část 

K čl. I 

K bodu 1, § 1 

Navrhuje se snížení výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely 
z 10 % na 1 % výše poplatku za využívání rádiových kmitočtů uvedené v příloze tohoto 
nařízení, tj. fakticky se poplatek za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely sníží 
10krát. 

K bodu 2, příloha část A1 

Je nutné reagovat na zpřístupňování dalších vyšších částí spektra, kde je z hlediska 
očekávaných vyšších objemů datových přenosů (a jejich rychlostí) na úrovni až Gbit/s 
předpokládána potřeba využití podstatně větší šířky rádiových kanálů než v nižších pásmech. 
Nezohlednění této skutečnosti by při současném využití koeficientu K1 (koeficient využívané 
šířky pásma) a S1 (Sazba za 1 kHz využívané šířky kmitočtového pásma) vedlo ke zcela 
neúměrnému zvýšení poplatků za využívání těchto progresivních kmitočtových pásem. Změna 
koeficientu K1 nebo S1 by však v současné době měla plošný dopad na výběr poplatků za 
využívání rádiových kmitočtů, a proto je navržena pouze úprava koeficientu kmitočtového 
pásma K16. 

K bodu 3, příloha část A2 

V příloze části A2 bodu A2.1 Regionální a lokální rádiové sítě se rovněž navrhuje úprava 
koeficientu kmitočtového pásma K16 (viz odůvodnění k bodu 2).  

K bodům 4 až 7, příloha část A2V případě přílohy části A2 bodu A 2.2 Ostatní rádiové sítě, 
je potřeba reagovat na skutečnost, že tento typ sítí, resp. zpoplatnění podle této kategorie, 
připadá v úvahu v souvislosti s využitím kmitočtů, jež nejsou předmětem přídělu rádiových 
kmitočtů podle § 22 zákona o elektronických komunikacích, avšak také mohou být 
k experimentálnímu účelům využity (typicky aktuálně pásmo 26 GHz). V bodech 4 až 7 
změnového nařízení se tak navrhuje upravit výpočet výše poplatku za využívání rádiových 
kmitočtů o další násobek, kterým je koeficient kmitočtového pásma K16. Tento koeficient je 
potřeba v kategorii A 2.2 doplnit jak v případě poplatku za využívání rádiového kmitočtu 
vysílaného pohyblivými rádiovými zařízeními v rámci obsluhované oblasti, který je závislý na 
velikosti obsluhované oblasti a vyzářeném výkonu pohyblivých rádiových zařízení (Ca) – body 
4 a 5 změnového nařízení, tak v případě poplatku za využívání kmitočtu vysílaného 
nepohyblivými rádiovými zařízeními, který je závislý na vyzářených výkonech jednotlivých 
nepohyblivých rádiových zařízení (Cb) –  body 6 a 7 změnového nařízení. 

K čl. II, účinnost 

Nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení, aby byl dostatečný prostor pro přípravu aplikace navrhovaných změn. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBJBHKC66)




