
Pozměňovací a jiné návrhy 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi,  

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 1053) 

 

 

 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

 

 

 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 376 

z 54. schůze konané dne 19. dubna 2017 (tisk 1053/2) 

 

V části první čl. II se za bod 3 doplňuje nový bod 4, který zní: 

„4. Vláda stanoví Technickým plánem přechodu datum ukončení zemského digitálního 

vysílání ve standardu DVB-T, nejpozději však k termínu 1. 2. 2021.“. 

Následující novelizační body se přečíslují. 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 26. dubna 2017 
 

 

B. Poslanec Ivan Adamec: 

SD 6272 

B1. V části první, čl. II se bod 3 doplňuje takto:  

„Za slova „Za účelem“ vkládají slova „uskutečnění přechodu na standard DVB-T2 a“ a 

na konci tohoto bodu 3 se doplňuje věta „Individuální oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů pro šíření zemského digitálního televizního vysílání prostřednictvím 

přechodových sítí udělená Úřadem před účinností tohoto zákona, nejdříve však dnem 20. 

července 2016, se považují za individuální oprávnění udělená podle tohoto zákona.“. 

 

 

SD 6294 

B2. V části první, čl. I se bod 11 mění tak, že zní:  

„11. V § 118 odst. 23 písm. b) se částka „10 000 000 Kč“ nahrazuje slovy „15 000 000 Kč a 

text „i) až m)“ se nahrazuje textem „i) až n)“.“. 

 

B3. V části první, čl. I se bod 12 mění tak, že zní: 

„12. V § 118 odst. 23 písm. c) se částka „20 000 000 Kč“ nahrazuje textem „50 000 000 Kč 

a text „nebo 21“ se nahrazuje textem „ , 21 nebo 22“.“. 
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B4. V části první, čl. I se bod 13 mění tak, že zní: 

„13. V § 120 odst. 3 se částka „40 000 000 Kč“ nahrazuje částkou „100 000 000“.“. 

 

 

C. Poslanec Petr Kudela: 

SD 6289 

Za současný novelizační odstavec 1 se vkládá nový novelizační odstavec, který zní: 

„V § 17 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 

 „(9) Úřad vyhradí po předchozím souhlasu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pro 

Český rozhlas kmitočty umožňující provozování rozhlasového vysílání v rozsahu stanoveném 

v § 3 odst. 1 písm. d) a v § 3 odst. 2 zákona o Českém rozhlasu. Pro účely multiplexu veřejné 

služby v oblasti rozhlasového vysílání se práva k vyhrazeným rádiovým kmitočtům udělují na 

žádost Českého rozhlasu přídělem bez předchozího výběrového řízení. Pokud Český rozhlas do 

90 dnů ode dne, kdy byly rádiové kmitočty vyhrazeny, o příděl nepožádá, Úřad postupuje při 

udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům podle tohoto zákona.“.“. 

Následující novelizační odstavce se přečíslují. 

 

 

D. Poslanec Leo Luzar: 

SD 6265 

D1. V čl. II bodu 10 se text „a 12“ zrušuje. 

 

SD 6135 

D2. V § 63 odst. 1 písmeno g) se za slova „a výpovědní doba,“ doplňuje „která nesmí překročit 

30 dnů,“ 

 

D3. V § 63 odst. 10 nově zní: 

„(10) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací nebo 

zajišťující veřejnou komunikační síť je povinen informovat spotřebitele způsobem, který si 

zvolil pro zasílání vyúčtování, a to nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím 

účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a o možnostech 

jejího prodloužení. Pokud účastník neudělí svůj prokazatelný souhlas s prodloužením smlouvy 

na dobu určitou, přechází smlouva ve smlouvu na dobu neurčitou.“. 

 

 

E. Poslanec Marek Benda: 

SD 6280 

E1. V části první „Změna zákona o elektronických komunikacích“ čl. I se novelizační body 

1, 2, 6 a14 zrušují.  

 

E2. V části první „Změna zákona o elektronických komunikacích“ čl. II se novelizační body 

1 až 8 zrušují.  

 

E3. V části druhé „Změna zákona o České televizi“ se čl. IV zrušuje.  

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=123067)



 - 3 - 

 

SD 6279 

E4. V části první „Změna zákona o elektronických komunikacích“ čl. I se novelizační bod 1 

zrušuje.  

 

E5. Část třetí, čl. V „Účinnost“ zní: 

„ČÁST TŘETÍ 

Čl. V 

ÚČINNOST 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení, s výjimkou 

ustanovení čl. I bodu 3, které nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení a ustanovení čl. I bodů 2, 6 a14, čl. II bodů 1 až 8 a čl. 

IV, které nabývají účinnosti dnem po dni zveřejnění rozhodnutí Komise ve věci veřejné 

podpory o tom, že všechna opatření uvedená v těchto ustanoveních nejsou veřejnou 

podporou anebo jsou veřejnou podporou slučitelnou s principy vnitřního trhu, v Úředním 

věstníku Evropské unie.“. 
 

SD 6278 

E6. V části první „Změna zákona o elektronických komunikacích“ čl. II body 4 až 7 znějí: 

 

„4.  K naplnění harmonizačních záměrů Evropské unie na využívání rádiového spektra 

v pásmu 470-694 MHz držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného 

zemského digitálního televizního vysílání mohou požádat o změnu přídělu rádiových 

kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání podle § 22a 

odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a to nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Technického plánu přechodu. 

Změnou přídělů rádiových kmitočtů podle § 22a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění 

účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, však nelze stanovit dobu platnosti delší, 

než na jakou byly tyto příděly Úřadem vydány. Při udělení přídělu rádiových kmitočtů 

v pásmu 470-694 MHz pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání 

pro dobu od skončení platnosti stávajících přídělů rádiových kmitočtů do 31. 12. 2030 

bude Úřad postupovat podle § 21 a § 22 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 

5. Držitel přídělu rádiových kmitočtů pro celoplošné sítě ve standardu DVB-T má nárok na 

úhradu nákladů efektivně a účelně vynaložených na technické zajištění služby šíření 

zemského televizního vysílání prostřednictvím přechodových sítí. Pro účely posouzení 

žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se použije § 27 odst. 5 a 

6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

6. Operátoři přechodových sítí podle bodu 3 mají nárok na úhradu nákladů efektivně 

a účelně vynaložených v rámci procesu přechodu na odstraňování rušení signálu sítě 

zemského televizního vysílání sítěmi poskytujícími služby mobilního datového připojení 

nebo odstranění rušení sítí služeb mobilního datového připojení službou zemského 

televizního vysílání. Za náklady podle věty první se považují náklady podle § 27 odst. 6 

zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 

a náklady na pořízení zařízení v rámci opatření k odstranění rušení příjmu signálu. Pro 

účely posouzení žádosti o úhradu a provedení úhrady z radiokomunikačního účtu se 
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použije § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

7. Úhrada efektivně a účelně vynaložených nákladů podle bodů 5 a 6 se poskytne, pokud 

tyto náklady vznikly a byly vynaloženy do data ukončení vysílání v sítích ve standardu 

DVB-T podle bodu 2. Žádost o úhradu nákladů musí oprávněný subjekt podat nejpozději 

do 6 měsíců ode dne vynaložení nákladů, jinak právo zanikne. Úhrada efektivně a účelně 

vynaložených nákladů podle bodu 5 se poskytne i v případě, pokud tyto náklady vznikly 

a byly vynaloženy držitelem individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

pro přechodové sítě přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, nejdříve však dnem 

20. července 2016. Žádost o úhradu nákladů podle předchozí věty musí oprávněný subjekt 

podat nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo 

zanikne.“. 

 

 

F. Poslanec Michal Kučera: 

SD 6284 (předložila Markéta Pekarová Adamová) 

V čl. III se za novelizační bod č. 2 vkládá nový novelizační bod č. 3, který zní: 

„3. V § 3 odstavci 1 se za písmeno n) vkládá nové písmeno o), které zní: 

„o) kinematografická díla zahraniční tvorby, filmy a seriály zahraniční tvorby vytvořené pro 

televizní vysílání, které jsou opatřeny dabingem, vysílá zároveň v původním znění 

s titulky v českém jazyce, nebrání-li tomu překážky právní nebo technické povahy.“.“. 

Stávající novelizační bod č. 3 se označuje jako bod č. 4. 

 

 

G. Poslanec Martin Kolovratník: 

SD 6290 
V části první, čl. II se bod 4 mění tak, že zní: 

„4. K zajištění přechodu na standard DVB-T2 držitelé přídělů rádiových kmitočtů pro šíření 

celoplošného zemského digitálního televizního vysílání mohou požádat o změnu přídělu 

rádiových kmitočtů pro šíření celoplošného zemského digitálního televizního vysílání. Na jejich 

žádost provede Úřad změnu stávajících přídělů rádiových kmitočtů sítí ve standardu DVB-T, 

umožňující provozování k tomu určených celoplošných sítí ve standardu DVB-T2, v souladu s 

Technickým plánem přechodu, včetně stanovení dat pro zahájení využívání rádiových kmitočtů 

určených pro finální vysílání ve standardu DVB-T2 na stejných vysílacích stanovištích a s 

takovými technickými parametry, které zajistí v maximální možné míře stejný rozsah pokrytí a 

nejmenší možné dopady na diváky, včetně prodloužení doby platnosti takto změněných přídělů 

rádiových kmitočtů do 31. prosince 2030. Úřad v takovém případě postupuje obdobně jako v 

případech podle § 22a  zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona. O změnu přídělu rádiových kmitočtů podle věty první požádají jejich držitelé nejpozději 

do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Technického plánu přechodu.“. 

 

 

V Praze dne 28. dubna 2017 

 

 

PhDr. Ing. Jiří  VALENTA  v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 
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