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NÁVRH ROZHODNUTÍ
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma
470–790 MHz v Unii
KOM(2016) 43 v konečném znění, kód Rady 5814/16
Interinstitucionální spis 2016/0027/COD


Právní základ:
Článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie.



Datum zaslání Poslanecké sněmovně prostřednictvím VEZ:
4. 2. 2016



Procedura:
Řádný legislativní postup.



Předběžné stanovisko vlády (dle § 109a odst. 1 jednacího řádu PS):
Datované dnem 11. března 2016, doručené do výboru pro evropské záležitosti dne 16. března
2016 prostřednictvím systému ISAP.



Hodnocení z hlediska principu subsidiarity:
Návrh je v souladu s principem subsidiarity.



Odůvodnění a předmět:
Návrh rozhodnutí je součástí strategie Unie pro využívání pásma UKV (tj. ultrakrátkých vln na
frekvencích 470-790 MHz) a v širším rámci Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě, což je
jedna z priorit stávající Evropské komise a také jedna ze současných priorit České republiky
v oblasti telekomunikací. Návrh navazuje na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
2012/243/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (RSPP), jenž stanoví
povinnost určit část rádiového spektra vhodného pro bezdrátové širokopásmové služby
elektronických komunikací.
Pro další rozvoj širokopásmového přenosu (zejména pro potřeby mobilních služeb) je zapotřebí
větší kapacita bezdrátové sítě a Komise pásmo 694-790 MHz vyhodnotila jako obzvláště vhodné
pro poskytování širokopásmových služeb ve venkovských oblastech: patří mezi pásma spojující
výhody širokého pokrytí a vysoké rychlosti. Komise vychází z doporučení pracovní skupiny na
vysoké úrovni (vedené bývalým komisařem Pascalem Lamym) a také z doporučení Mezinárodní
telekomunikační unie (ITU). Komise potřebu jednotného přístupu odůvodňuje záměrem
vyhnout se odlišným vnitrostátním přístupům a také omezit nežádoucí přeshraniční interferenci
(vzájemné překrývání a ovlivňování).1
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Obsah a dopad:
Návrh ukládá členským státům povolit využívání kmitočtového pásma 694–790 MHz
(tzv. „pásmo 700 MHz“) pro zemské systémy schopné poskytovat bezdrátové širokopásmové
služby elektronických komunikací (např. mobilní služby) pouze za harmonizovaných
Vyjádření komisařů Ansipa a Oetingera dostupné z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-207_cs.htm
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technických podmínek stanovených Komisí v souladu s čl. 4 rozhodnutí 676/2002/ES2 (ten
Komisi opravňuje k přijímání technických prováděcích opatření s cílem zajistit harmonizované
podmínky pro dostupnost a účinné využívání rádiového spektra, jakož i pro dostupnost
informací týkajících se využívání rádiového spektra).3 Návrh současně stanoví, že členské státy
do konce roku 2017 uzavřou nezbytné dohody o přeshraniční koordinaci uvedeného
kmitočtového pásma v rámci Unie. Tyto dvě povinnosti nemusí být naplňovány v zeměpisných
oblastech, kde zůstává nedořešena koordinace pásma se třetími zeměmi (mimo EU), pokud
členské státy vynaložily veškeré možné úsilí k minimalizaci trvání a rozsahu takové situace.
Podle návrhu dále členské státy do poloviny roku 2022 povolí převedení nebo pronájem práv
k užívání spektra pro služby elektronických komunikací v uvedeném kmitočtovém pásmu (tedy
zajistí možnost obchodovat s těmito právy) a v souvislosti s povolením využívání uvedeného
kmitočtového pásma nebo se změnou stávajícího práva k jeho užívání zajistí vysoce kvalitní
pokrytí svého obyvatelstva a území s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s. Členské státy také
budou muset zabezpečit, že uvedené pásmo či jeho části budou dostupné pro volné
poskytování audiovizuálních mediálních služeb veřejnosti. Do 30. června 2017 budou členské
státy muset přijmout a zveřejnit vnitrostátní plány a harmonogramy ke splnění výše uvedených
povinností.
Dopad na státní rozpočet a právní řád ČR:
Přijetí rozhodnutí by si vyžádalo úpravu Vyhlášky č. 105/2010 Sb. ze dne 2. dubna 2010 o plánu
přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)4, mohlo by dojít i k úpravě Plánu
pro využití rádiového spektra (vydává Český telekomunikační úřad jako opatření obecné
povahy); obecná úprava elektronických komunikací je obsažena v zákoně o elektronických
komunikacích5. Lze očekávat i dopad na státní rozpočet, a to v souvislosti s náklady na správu
uvedeného spektra a na zajištění požadovaného vysoce kvalitního pokrytí obyvatelstva a území
s přenosovou rychlostí nejméně 30 Mb/s. Rovněž lze očekávat dopady v podobě zvýšení příjmů
plynoucích ze správy rádiového spektra, resp. z prodeje nových přídělů formou aukce kmitočtů
a jejich následného využívání apod.


Stanovisko vlády ČR:
ČR podporuje obecný cíl univerzálního širokopásmového přístupu, který představuje základní
podmínku vytvoření skutečně fungujícího jednotného digitálního trhu EU. Česká republika
zastává názor, že rozhodnutí má stanovovat výhradně časový harmonogram změn využití
pásma 700 MHz do roku 2020, nikoli způsob využití (čl. 3). Žádným způsobem by nemělo
zasahovat do podmínek využití pásma 470 – 694 MHz (viz článek 4 a článek 6). V této souvislosti
Česká republika navrhuje články 3, 4 a 6 z rozhodnutí vypustit či příslušně upravit podle vývoje
v jednání. Pokud budou čl. 3, 4 a 6 v textu rozhodnutí zachovány, měla by být doplněna garance
výhradního využívání pásma 470 – 694 MHz pro pozemní televizní vysílání nejméně do roku
2030.
V otázkách spojených se změnami využití pásma UKV je dle rámcové pozice vlády třeba jednat
s výjimečnou opatrností. Tyto změny mohou mít negativní dopad na obchodní modely
televizního průmyslu. Zásahem, jakým je uvolnění pásma 700 MHz, dojde k narušení
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Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku
rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru)
3
Podle informací Komise v současné době již povolují využití uvedeného pásma Německo a Francie.
4
Vyhláška je národní aplikací Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie a stanoví kmitočtová
pásma pro jednotlivé radiokomunikační služby a rádiová zařízení, obecné podmínky pro využívání kmitočtů.
5
Zákon č.127/2005 Sb. ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů ve znění pozdějších předpisů
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obchodních modelů operátorů vysílacích sítí a provozovatelů TV vysílání vzhledem k přidělení
licencí pro provozování TV vysílání s platností do roku 2021 až 2024.


Předpokládaný harmonogram projednávání v orgánech EU:
V Evropském parlamentu (EP) byl návrh rozhodnutí projednán gesčně příslušným výborem
(ITRE – výbor pro průmysl, výzkum a energetiku), který dne 14. listopadu 2016 přijal zprávu6,
jež by měla být následně projednána na plénu EP (1. čtení). Konkrétní termín 1. čtení na plénu
EP není doposud stanoven.
Rada ve složení ministrů pro dopravu, energetiku a telekomunikace (TTE) na svém zasedání
26. května 2016 přijala tzv. obecný přístup7 (tzn., že bylo dosaženo shody na podstatných
prvcích návrhu). Dne 30. listopadu 2016 byl představen kompromisní návrh vypracovaný
předsednictvím8 pro následné vyjednávání s EP. Dne 9. prosince 2016 by na zasedání výboru
stálých zástupců (COREPER) měl být předsednictví udělen mandát pro vyjednávání s EP na
podkladu uvedeného kompromisního návrhu9. První trialog je naplánován na 14. prosince
2016.



Projednávání ve výboru pro evropské záležitosti PS PČR:
Výbor pro evropské záležitosti PS PČR projednal dokument dne 15. 12. 2016 a usnesením č. 330
přijal tyto závěry:
Výbor pro evropské záležitosti
b e r e n a v ě d o m í předkládaný návrh rozhodnutí a informace vlády o průběhu
projednávání návrhu rozhodnutí v orgánech EU.
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Zpráva
včetně
pozměňovacích
návrhů
předložených
výborem
ITRE
je
dostupná
z:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-20160327&language=EN
7
Rada EU, dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/26-freeing-up-700-mhzband-for-mobile/
8
Revidovaný
návrh
předsednictví
dostupný
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14993_2016_INIT&from=CS
9
Revidovaný
návrh
předsednictví
dostupný
z:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_14993_2016_INIT&from=CS
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