
ROZHLASOVÁ DIGITALIZACE 
V T-DAB/DAB+
A S NÍ SPOJENÉ PROBLÉMY Z POHLEDU RRTV – CO SE 

(NE)ZMĚNILO ZA POSLEDNÍ ROK A JAK DÁL
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TELČ 17. ZÁŘÍ 2019



STAV LICENCÍ K PROVOZOVÁNÍ ROZHLASOVÉHO 
VYSÍLÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM VYSÍLAČŮ –
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ – CO SE ZMĚNILO

• 25. září 2018

Licencí FM celkem 211

transformačních 86

prodloužených 11

Licencí AM 3

Licencí digitálních 8

• 17. září 2019

Licencí FM celkem 214

transformačních 87

prodloužených 22

Licencí AM 3

Licencí digitálních 9



OTÁZKY K DIGITALIZACI ROZHLASOVÉHO 
VYSÍLÁNÍ – CO SE NEZMĚNILO

• Jak se bude vysílat po datu 10. října 2025?

• Jak to bude zákonně (jinak?) ošetřeno?

• Jak to bude s AM vysíláním?

• Jaká bude doba pro administrativně-technické řešení

(ne)zvolené varianty pro Radu pro rozhlasové a televizní

vysílání?



KONEC ?

FAKTICKÉ/POPISNÉ ČÁSTÍ PREZENTACE



NĚKOLIK ÚVAH DE LEGE FERENDA

• RRTV není nadána legislativní pravomocí a proto se její tlak v této

oblasti zdá poněkud nadbytečný. Nicméně jako orgán regulace

rozhlasového vysílání nemůže nyní zůstávat nečinná, po nalezení

dosud neznámého řešení by byla patrně vystavena povinnosti jej

realizovat v relativně krátkém časovém úseku, což je vzhledem k

jejím kapacitním možnostem velmi nebezpečné.

• Tato část představuje několik tezí, na kterých by (snad) mohla

panovat shoda a několik teoretických úvah nad směřováním řešení

rozhlasového vysílání po rozhodném datu 10. října 2025.



TEZE I - ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ 
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

• Ukončení analogového rozhlasového vysílání v procesu

zavádění digitálního rozhlasového vysílání není nutným

krokem, neboť pro digitální rozhlasové vysílání jsou vyhrazena

jiná kmitočtová pásma.

• Smyslem digitálního vysílání není nahradit vysílání analogové,

ale má být další veřejně dostupnou platformou šíření

rozhlasového vysílání.



TEZE I - ANALOGOVÉ I DIGITÁLNÍ 
ROZHLASOVÉ VYSÍLÁNÍ

• V právních řádech okolních zemí (Polsko, Slovensko, Rakousko) se

nevyskytuje závazek provozovatelů rozhlasu ukončit analogové

vysílání, ani jednostranná deklarace státu do určitého fixního data

analogové zemské vysílání fakticky zrušit či omezit.

• Z provedených rozborů stavů rozhlasového vysílání v sousedních

státech je zjevné, že zde nejsou faktické překážky pro paralelní

fungování analogového a digitálního zemského vysílání, každopádně

je nutné, aby možnost jejich paralelního fungování reflektovaly právní

předpisy zejména v oblasti udělování licencí pro provozování.



TEZE II  - PARALELNÍ VYSÍLÁNÍ MUSÍ BÝT V 
SOULADU S PRÁVNÍ ÚPRAVOU UNIJNÍ I ČR

• žádným způsobem nezasáhne do hospodářské soutěže v

segmentu provozovatelů rozhlasového vysílání a umožní

zachování rovných podmínek při udělování licencí.

• je nutné respektovat právní úpravu, zejména na unijní úrovni,

týkající se veřejných podpor, kdy ze strany RRTV, ČTÚ,

případně dalších orgánů nesmí dojít ke zvýhodňování určitých

stávajících provozovatelů.



TEZE III - ODSTRANĚNÍ PEVNÉHO TERMÍNU 
UKONČENÍ ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ CESTOU 

ZMĚNY ZÁKONA

• Řešení cestou podzákonného předpisu NELZE!

Způsob zániku transformačních licencí je stanoven na úrovni zákona č.

231/2001 Sb., který současně neuděluje žádnému orgánu či instituci

zmocnění k úpravě doby zániku transformačních licencí.

Vláda je oprávněna vydávat podzákonné předpisy i bez zákonného

zmocnění, může však nařízení vydávat jen k provedení zákona a v jeho

mezích - zde by však byl měněn obsah zákona (viz. čl. 39 odst. 6

Legislativních pravidel vlády).

• Řešení cestou změny zákona – jediné možné řešení, ovšem stále není

zodpovězeno, jak by mělo odstranění termínu ukončení vypadat.



TEZE IV – CO S TRANSFORMAČNÍMI 
LICENCEMI? MOŽNÉ VARIANTY:

• Prodloužení termínu o X let za stávajících podmínek. Transformační licence

by zůstaly v platnosti do vypršení nově stanoveného termínu.

• Odstranění termínu 10. 10. 2025 a tím otevření možnosti vydávat FM

licence. V návaznosti na to převedení stávajících transformačních licencí

do režimu licencí běžných podle stávajících ustanovení, tedy i s možností

jejich prodloužení.

• Úprava zákona, která by umožňovala vydávat analogové FM licence i po roce

2025. Zároveň ponechání termínu 10. října 2025 pro doběhnutí platnosti

vydaných transformačních i běžných licencí s tímto termínem platnosti. Tato

varianta předpokládá faktické udělení zcela nových licencí RRTV žadatelům

bez ohledu na to, zda jsou držiteli transformačních licencí, či nikoliv.



TEZE IV – CO S TRANSFORMAČNÍMI 
LICENCEMI? MOŽNÉ VARIANTY:

• Prodloužení termínu o X let za stávajících podmínek. - Toto řešení se

nejeví jako vhodné, problém neřeší, pouze odsouvá.

• Odstranění termínu 10. 10. 2025 a tím otevření možnosti vydávat FM

licence, převedení stávajících transformačních licencí do režimu

licencí běžných podle stávajících ustanovení, tedy i s možností jejich

prodloužení - řešení není souladné s předpisy o problematice

veřejných podpor a o ochraně hospodářské soutěže, jelikož by pak

bylo třeba zpětně ještě důrazněji obhájit, proč byl tedy víceméně

kontroverzní institut transformačních licencí zaveden.



TEZE IV – CO S TRANSFORMAČNÍMI 
LICENCEMI? MOŽNÉ VARIANTY:

• Úprava zákona, která by umožňovala vydávat analogové FM licence i

po roce 2025. Zároveň ponechání termínu 10. října 2025 pro

doběhnutí platnosti vydaných transformačních i běžných licencí

s tímto termínem platnosti - úplné upuštění od legislativního pojmu

„transformační licence“, učiněné bez dokončení přechodu

z analogového na digitální rozhlasové vysílání, by mohlo mít za

následek to, že by na transformační zákon bylo pohlíženo jako na

novelu účelovou (otázka souladnosti institutu transformačních licencí

s právními předpisy upravujícími veřejné podpory).



RIZIKA A BRZDY RYCHLÉHO ŘEŠENÍ

• Šetření Evropské komise (které aktuálně znemožňuje rozhodnutí

ÚOHS), zda byla či nebyla Českému rozhlasu jednáním Českého

telekomunikačního úřadu poskytnuta neoprávněná veřejná podpora v

právě probíhajícím experimentálním vysílání.

• Šetření Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou

soutěž, zda zavedení transformačních licencí nebylo nedovolenou

veřejnou podporou vybraných provozovatelů rozhlasového vysílání.



TEZE (PŘÁNÍ) ZÁVĚREM

• Ideální řešení by mělo odstranit pevný termín ukončení analogového

vysílání a umožnění paralelního udělování licencí pro oblast

analogovou a digitální. Zároveň je třeba podporovat rozvoj nových

technologií, a to nejen ve vztahu k pozemnímu digitálnímu vysílání,

ale také k technologiím, které případně mohou přijít v budoucnu.

Jedině touto cestou je možné docílit stavu, kdy nebude právní úprava

soustavně “klopýtat” a zaostávat za technickým pokrokem

a relevantním správním orgánům bude umožněno zaujmout k novým

technologiím včas jasný a pokud možno otevřený postoj.



DĚKUJI ZA POZORNOST

MGR. FRANTIŠEK ČUNDERLÍK, MBA

E-MAIL: CUNDERLIK.F@RRTV.CZ


