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V l á d n í    n á v r h  

ZÁKON 

ze dne … 2016, 

 
kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
 
 

 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
 

Čl. I 
 

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 341/2004 
Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 348/2005 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., 
zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 
Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 196/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 
č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., 
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 406/2012 
Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 
267/2014 Sb., zákona č. 79/2015 Sb., zákona č. 139/2016 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a 
zákona č. …/2016 Sb., se mění takto: 
 

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 
 „1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých 

právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních službách).“. 

 
2. V § 2 odst. 1 písmeno s) zní: 

„s) sponzorováním  
1. v rozhlasovém vysílání jakýkoliv příspěvek od osoby, která neprovozuje rozhlasové 

vysílání, poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování rozhlasového programu 
nebo pořadu s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou známku, výrobky, 
služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti, 

2. v televizním vysílání jakýkoliv příspěvek od osoby, která neprovozuje televizní 
vysílání, neposkytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání, ani nevyrábí 
audiovizuální díla, poskytnutý k přímému nebo nepřímému financování televizního 
programu nebo pořadu s cílem propagovat své jméno nebo název, ochrannou 
známku, výrobky, služby, činnosti nebo obraz na veřejnosti,“.  
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3. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene v) doplňují slova „, družic a 
přenosových systémů podle § 12 odst. 3 písm. c)“. 

   
4. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) 

až i), která znějí: 
   „d) pořadem pro děti pořad, který je vyroben a určen pro diváky nebo posluchače mladší 12 

let, a z jeho obsahu, použitých audiovizuálních a zvukových prostředků výroby, 
způsobu narace, stopáže, způsobu i času zařazení do vysílání a prezentace 
provozovatelem vysílání je zřejmé, že je přizpůsoben osobám této věkové kategorie,  

e) skrytými titulky forma zpřístupňování audiovizuálních pořadů osobám se sluchovým 
postižením spočívající ve volitelně nastavitelném textu v českém jazyce, který je 
synchronizovaný se zvukovou stopou pořadu, zachycuje mluvený projev včetně 
významových zvuků souvisejících s dějem nevyplývajícím z obrazu a identifikuje 
mluvčí mimo obraz způsobem, jenž osobám se sluchovým postižením umožňuje 
orientaci v ději pořadu, 

f) audiopopisem forma zpřístupňování audiovizuálních pořadů osobám se zrakovým 
postižením spočívající ve volitelně nastavitelném slovním komentáři obrazové složky 
pořadu umožňujícím osobám se zrakovým postižením vnímat části pořadu, které nejsou 
vyjádřeny zvukem nebo jsou podle zvuku obtížně rozpoznatelné, 

g) českým znakovým jazykem komunikační systém podle zákona upravujícího 
komunikační systémy neslyšících a hluchoslepých osob, 

h) stopáží televizního pořadu čistý čas trvání televizního pořadu, do něhož není započten 
čas trvání do pořadu vložených dalších částí vysílání [§ 2 odst. 1 písm. j)], 

i) skutečným majitelem skutečný majitel podle zákona o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.“.   

 
5. V § 2 odst. 7 písm. a) se slova „společné sestavování nebo vzájemné přejímání 

takových částí programů, které nejsou významné z hlediska jejich podílu na denní vysílací 
době v programu,“ zrušují. 

 
6. Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod 

čarou. 
 

7. V § 3a odst. 1 se věta poslední zrušuje.   
 
8. V § 3a odst. 2 se slova „má plnou způsobilost k právním úkonům a“ zrušují. 
 
9. V § 3a odst. 3 se za slovo „odstavci“ vkládají slova „1 nebo“ a slova 

„organizační složku“ se nahrazují slovem „pobočku“. 
 

10. Poznámky pod čarou č. 4d a 4e znějí: 
„4d) Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění 
pozdějších předpisů. 

  4e) Například § 138 až 143 a § 3024 občanského zákoníku, § 26 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu 
soukromém.“. 

 
11. V § 4 odst. 2 se slova „a dohlíží“ nahrazují slovem „dozírá“. 
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12. V § 5 písm. a) a v § 47 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „dohlíží“ 
nahrazuje slovem „dozírá“.  

 
13. V § 5 písm. e) se slova „přehled žádostí o licenci a registraci a“ zrušují a slova 

„, registrací a jejich změn“ se nahrazují slovy „a přehled provozovatelů převzatého vysílání“. 
 
14. V § 5 písm. i) se slova „a televizní“ zrušují. 
 
15. V § 5 písm. o) se slova „a organizační řád Úřadu Rady“ zrušují. 
 
16. V § 5 písm. s) se slovo „soudu“ nahrazuje slovem „soudů“, slova „opravném 

prostředku a“ se zrušují a slova „Rady. Tím“ se nahrazují slovy „Rady; tím“. 
 
17. V § 5 písm. t) se slova „příslušného předpisu Evropských společnství5a)“ 

nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie5a)“.   
 
18. V § 5 se na konci písmene z) čárka nahrazuje tečkou a písmeno za) se zrušuje. 
 
19. V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, 

který zní: 
„(2) Rada dále 

a) zjišťuje pro účely výkonu dozoru nad zachováváním plurality informací a 
transparentnosti vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání údaje o skutečných 
majitelích provozovatelů vysílání s licencí, kteří jsou právnickými osobami, a o osobách, 
jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech těchto provozovatelů 
vysílání činí více než 10 %, a sleduje změny těchto údajů; při výkonu této působnosti 
Rada využívá údaje z evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsané do 
veřejného rejstříku podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických 
osob (dále jen „evidence skutečných majitelů“),  

b) plní další úkoly stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.“.  
 
20. V § 6 odst. 1 písm. b) se slova „včetně informace o postupu při přechodu na 

digitální vysílání“ zrušují. 
 
21. V § 6 odst. 2 se slova „ke schválení a současně předsedovi vlády“ zrušují. 
 
22. V § 6 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
23. V § 7 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Radu tvoří 13 členů, které volí a 

odvolává Poslanecká sněmovna.“.  
 
24. V § 7 odst. 3 písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují 

slovem „svéprávný“. 
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25. V § 7 odst. 4 se slovo „jmenována“ nahrazuje slovem „zvolena“.  
 
26. V § 7 odstavec 5 zní: 
„(5) Členství v Radě vzniká dnem zvolení do funkce člena Rady Poslaneckou 

sněmovnou, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o 
zvolení do funkce člena Rady.“. 

 
27. V § 7 odst. 6 písmena b) a c) znějí:  

 „b) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce 
předsedovi Poslanecké sněmovny, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v písemném 
vzdání se funkce, 

c) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení usnesení Poslanecké sněmovny o 
odvolání člena Rady z funkce odvolanému členu Rady, popřípadě pozdějším dnem 
uvedeným v usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce,“. 

 
28. V § 7 odst. 6 písm. d) se slova „rozsudku, jímž byl člen Rady zbaven 

způsobilosti k právním úkonům nebo jímž byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena“ 
nahrazují slovy „rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena Rady“. 

 
29. V § 7 odst. 7 úvodní části ustanovení se slova „může navrhnout předsedovi 

vlády odvolání“ nahrazují slovem „odvolá“. 
 
30. V § 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 „(8) Usnesení Poslanecké sněmovny o odvolání člena Rady z funkce obsahuje 
odůvodnění.“.  
Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14. 
 

31. V § 7 odst. 9 se slova „předseda vlády“ nahrazují slovy „Poslanecká 
sněmovna“ a slova „, navrhne-li to Poslanecká sněmovna“ se zrušují. 

 
32. V § 7 se na konci textu odstavce 10 doplňují slova „, funkce veřejného 

ochránce práv a jeho zástupce a funkce poslance Evropského parlamentu“. 
 
33. V § 9 odst. 4 písmena c) a d) znějí:  

„c) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného rozhodnutí o odvolání 
z funkce, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v písemném rozhodnutí o odvolání 
z funkce, 

d) dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného vzdání se funkce Radě, 
popřípadě pozdějším dnem uvedeným v písemném vzdání se funkce, nebo“. 

 
34. V § 12 odst. 3 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo pouze 

prostřednictvím jednoho z těchto přenosových systémů“. 
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35. V § 12 odstavec 10 zní: 
„(10) Žádost o prodloužení doby platnosti licence musí být Radě podána v období od 

počátku třicátého do konce osmnáctého měsíce před zánikem platnosti stávající licence 
z důvodu podle § 24 písm. a).“. 

 
36. V § 12 odst. 11 se text „§ 13 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 13 odst. 2“. 
 
37. V § 12 odst. 12 písm. e), § 32 odst. 1 písm. e), § 32 odst. 3 a v § 60 odst. 3 

písm. c) se slova „dětí a mladistvých“ nahrazují slovem „nezletilých“. 

CELEX: 32010L0013 
 

38. V § 12 odst. 12 písm. e), § 32 odst. 1 písm. e) a v § 60 odst. 3 písm. c) se slova 
„pornografii a“ nahrazují slovy „pornografii nebo“. 
 
CELEX: 32010L0013 

 
39. V § 12 odst. 12 písm. f) se text „§ 21 odst. 6 a 7“ nahrazuje textem „§ 21 odst. 

8 a 9“. 
 
40. Nadpis § 13 zní: „Žadatel o licenci“. 
 
41. V § 13 se odstavec 1 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3. 
 

42. V § 13 odst. 2 písm. e) a v § 28 odst. 4 písm. b) se slova „jsou jejím statutárním 
orgánem nebo“ zrušují. 

 
43. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.  
 
44. V § 14 odst. 1 písm. a) a b) se slova „organizační složky“ nahrazují slovem 

„pobočky“. 
 
45. V § 14 odst. 1 písm. b) se slova „, která se zapisuje do obchodního rejstříku 

podle zvláštního právního předpisu9b)“ včetně poznámky pod čarou č. 9b zrušují.  
 
46. V § 14 odst. 1 písm. c) se slova „společnících a“ nahrazují slovy „osobách, 

jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech žadatele činí více než 10 %, 
a o“ a slova „statutárním orgánem nebo“ se zrušují. 

 
47. V § 14 odst. 1 písm. d) se slova „, o podílech na“ nahrazují slovy „a o výši 

podílů na základním kapitálu nebo na“ a slova „a vkladech společníků, jsou-li povinné, a to 
včetně určení druhu a peněžního ocenění nepeněžitých vkladů“ se nahrazují slovy „žadatele u 
osob s podíly podle písmene c)“. 
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48. V § 14 odst. 1 písm. e) se slova „označení (název)“ nahrazují slovem „název“.  
 
49. V § 14 odst. 1 písm. i) se slovo „finančních“ nahrazuje slovem „peněžních“. 
 
50. V § 14 odst. 2 se slovo „akcionářů“ nahrazuje slovy „osob, jejichž podíl na 

základním kapitálu nebo na hlasovacích právech žadatele o licenci činí více než 10 %“ a slova 
„obchodního rejstříku nebo obdobného“ se nahrazují slovem „veřejného“. 

  
51. V § 15 odst. 1 se slova „, a jedná-li se o licenční řízení o udělení jedné nebo 

více licencí k vysílání jednoho nebo více programů šířených prostřednictvím vysílačů pouze 
digitálně, rovněž stanovisko Českého telekomunikačního úřadu k možnosti umístění v sítích 
elektronických komunikací“ zrušují. 

 
52. V § 15 odst. 2 větě první se slova „v případě analogového vysílání nebo 

diagramem využití rádiových kmitočtů v případě digitálního vysílání“ zrušují a ve větě druhé 
se slova „nejméně ve dvou celostátních denících a způsobem umožňujícím dálkový přístup“ 
nahrazují slovy „alespoň ve 2 hromadných sdělovacích prostředcích běžně dostupných na 
území České republiky a na svých internetových stránkách“.  

 
53. V § 15 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Účastníky licenčního řízení jsou 

všichni žadatelé o udělení licence, jejichž žádost byla Radě doručena ve lhůtě stanovené ve 
vyhlášení licenčního řízení.“. 

 
54. V § 15 odstavec 5 zní: 

„(5) Účastník licenčního řízení nemá právo nahlížet do části spisu týkající se jiného 
účastníka. Rada učiní vhodná opatření, aby se účastník licenčního řízení nemohl seznámit s 
údaji o způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání jiného účastníka.“. 
 

55. V § 16 odstavec 1 zní: 
„(1) Předseda Rady nařídí konání veřejného slyšení ve lhůtě 90 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání žádosti o licenci.“.  
 

56. V § 16 se odstavec 3 zrušuje. 
Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10. 
 

57. V § 16 odst. 5 se slova „a prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků 
a způsobem umožňujícím dálkový přístup“ nahrazují slovy „, prostřednictvím alespoň 2 
hromadných sdělovacích prostředků běžně dostupných na území České republiky a na svých 
internetových stránkách“.  

 
58. V § 16 odstavec 10 zní:  
„(10) Z veřejného slyšení se pořizuje zvukový záznam. Protokol o veřejném slyšení 

Rada zveřejňuje na svých internetových stránkách.“.  
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59. § 17 včetně nadpisu zní: 

„§ 17 
 

Skutečnosti významné pro rozhodování o žádosti o udělení licence 
 
Při rozhodování o udělení licence Rada hodnotí  

    a) transparentnost vlastnické struktury žadatele o licenci, je-li právnickou osobou, a 
    b) přínos programové skladby navrhované žadatelem o licenci k  

1. rozmanitosti stávající nabídky programů rozhlasového vysílání na území, které by 
mělo být rozhlasovým vysíláním pokryto, a  

2. zajištění rozvoje kultury národnostních, etnických a jiných menšin v České 
republice.“. 

 
60. V § 18 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „Rozhodnutí Rada vydá do 60 dnů 

ode dne ukončení veřejného slyšení; ve zvlášť složitých případech do 90 dnů ode dne 
ukončení veřejného slyšení.“.   

 
61. V § 18 odst. 2 a v § 21 odst. 2 a 4 se slovo „obchodního“ nahrazuje slovem 

„veřejného“. 
 
62. V § 18 odstavec 3 zní:  

„(3) Rozhodnutí o udělení licence k provozování analogového rozhlasového vysílání 
prostřednictvím vysílačů obsahuje výrok o udělení licence jednomu ze žadatelů o licenci a o 
zamítnutí žádostí ostatních žadatelů. V odůvodněném případě Rada rozhodne, že licence se 
neuděluje žádnému z žadatelů.“. 

 
63. V § 18 odst. 4 se písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 9 zrušuje.  

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena a) až f). 
 

64. V § 18 odst. 4 písm. a) se slova „označení (název)“ nahrazují slovem „název“. 
 
65. V § 18 se odstavec 5 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 
 

66. § 19 se včetně nadpisu zrušuje. 
 
67. § 20 včetně nadpisu zní: 

 „§ 20 
 

Změna souboru technických parametrů vysílání, diagramu 
a územního rozsahu vysílání 

 
(1) Rada může omezit soubor technických parametrů vysílání provozovateli vysílání, 

který po zahájení vysílání v průběhu kalendářního roku na části území nevysílal více než 90 
dnů nebo efektivně nevyužíval přidělený kmitočet; do této doby se nezapočítává doba, u níž 
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provozovatel vysílání prokáže, že vysílání nebo efektivnímu využívání kmitočtu bránily 
odůvodněné technické překážky. 

 
 (2) Rada změní soubor technických parametrů v případě analogového vysílání nebo 

diagram využití rádiových kmitočtů v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání 
na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu podle zvláštního právního 
předpisu1a) učiněného z důvodu dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 
mezinárodních smluv, nebo závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii 
nebo v mezinárodních organizacích. 

 
 (3) Rada může na základě žádosti provozovatele vysílání změnit soubor technických 
parametrů v případě změny vysílacího stanoviště, pokud užívání stávajícího vysílacího 
stanoviště brání odůvodněná technická překážka. V souvislosti s touto změnou vysílacího 
stanoviště, v jejímž důsledku by došlo ke zmenšení stávajícího územního rozsahu vysílání, 
může provozovatel vysílání požádat rovněž o změnu vyzářeného výkonu vysílače na novém 
vysílacím stanovišti. Změna kmitočtu stanoveného v souboru technických parametrů není 
přípustná. 
 
 (4) Rada může vyhovět žádosti o změnu souboru technických parametrů podle 
odstavce 3 za podmínky, že změna vysílacího stanoviště včetně případné změny vyzářeného 
výkonu podle stanoviska vyžádaného od Českého telekomunikačního úřadu nevyžaduje 
provedení mezinárodní koordinace kmitočtů podle zvláštního právního předpisu1a).  
 

(5) Rada vyhoví žádosti provozovatele o změnu územního rozsahu vysílání spočívající 
ve vrácení souboru technických parametrů. O vrácení souboru technických parametrů Rada 
neprodleně vyrozumí Český telekomunikační úřad. 
 
 (6) Změna územního rozsahu analogového vysílání je přípustná pouze v případě, 
dojde-li k ní v důsledku změn provedených v souladu s odstavci 3 až 5.  
 
 (7) Rada vyhoví žádosti provozovatele vysílání s licencí o změnu diagramu využití 
rádiových kmitočtů v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání pouze na 
základě vyžádaného souhlasného stanoviska Českého telekomunikačního úřadu.  
 
 (8) Rada rozhodne o změnách podle odstavců 3 a 7 do 60 dnů.“. 
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje. 
 

68. V § 21 odst. 1 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 2, § 29 odst. 1 úvodní části 
ustanovení a v § 29 odst. 3 se slovo „skutečností“ nahrazuje slovem „údajů“. 

 
69. V § 21 odst. 1 písm. a) se slovo „označení“ zrušuje. 
 

70. V § 21 odst. 1 písm. b) až d) se slovo „změna“ zrušuje. 
 

71. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova „podle § 2 odst. 1 písm. y)“ nahrazují slovy „v 
případě digitálního vysílání“.  
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72. V § 21 odst. 1 písm. c) se slova „u kabelových systémů“ nahrazují slovy „, jde-
li o šíření vysílání prostřednictvím kabelových systémů, nebo specifikace družice, jde-li o 
šíření vysílání prostřednictvím družice“.  

 
73. V § 21 odst. 1 písmeno e) zní: 

  „e) ve vztahu k osobám uvedeným v § 14 odst. 1 písm. c) a d).“. 
 

74. V § 21 odst. 2 a 4 se slova „v obchodním“ nahrazují slovy „ve veřejném“. 
 
75. V § 21 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Souhlas se změnou údajů podle odstavce 1 písm. e) může Rada výjimečně, jsou-li 
pro to důvody hodné zvláštního zřetele, udělit rovněž následně. Účastníkem řízení o udělení 
souhlasu se změnou údajů podle odstavce 1 písm. e) je pouze žadatel. 

 
 (4) Dojde-li u některé osoby k nabytí nebo navýšení účasti na provozovateli vysílání 

s licencí v důsledku změny podle odstavce 1 písm. e), která se uskutečnila bez předchozího 
souhlasu Rady, nesmějí být hlasovací práva spojená s takto nabytou nebo navýšenou účastí 
vykonávána, ledaže Rada souhlas k této změně udělí následně; nevykonáváním hlasovacích 
práv nedochází u této osoby ani u jiných osob ke změně podílu na hlasovacích právech.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 5 až 12. 

 
76. V § 21 odstavec 5 zní: 
„(5) Rada vydá rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou údajů podle odstavce 1 do 60 

dnů. Rada souhlas se změnou neudělí, shledá-li, že pokud by důsledky navrhované změny 
zohlednila v původním licenčním řízení, neudělila by licenci, jíž se změna týká. Základní 
programovou specifikaci nelze měnit.“.  
 

77. V § 21 odst. 7 se slovo „může“ zrušuje a slova „změnit i v případě, že je“ se 
nahrazují slovy „změní, je-li“. 

 
78. V § 21 odst. 8 a 9 se slova „5 roků“ nahrazují slovy „3 let“. 
 
79. V § 21 odst. 8 se slova „§ 55 a“ nahrazují slovy „§ 55, 55a nebo“ a na konci 

textu odstavce se doplňují slova „a v případě programové sítě po dobu 3 let od udělení první 
licence“.  

 
80. V § 21 odst. 9 se slova „§ 55 a“ nahrazují slovy „§ 55a nebo“. 
 

81. V § 22 odst. 2 se slova „od doručení žádosti“ zrušují. 
 

82. V § 23 odst. 2 se slova „od jejich doručení“ zrušují. 
 

83. V § 25 odst. 1 se věta druhá zrušuje.  
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84. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „náležitostí žádosti o licenci“ 
nahrazují slovem „údajů“. 

 
85. V § 25 odst. 3 se věta poslední zrušuje. 
 
86. V § 25 odstavec 4 zní: 
„(4) Rozhodnutí Rada vydá do 60 dnů ode dne ukončení ústního jednání.“. 

 
87. V § 25 odst. 5 se text „§ 13 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 13 odst. 2“. 
 
88. V § 25 odstavec 6 zní: 
„(6) Pro licenční řízení podle odstavců 1 až 5 se použijí obdobně § 12 až 14 a § 18 odst. 

1, 2, 4 a 5.“.  
 

89.  Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí: 
 

„§ 25a 
 

Provozovatel rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím družic, 
kabelových systémů nebo zvláštních přenosových systémů a provozovatel zemského 
digitálního rozhlasového nebo televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů je 
povinen Radě oznámit změnu údajů uvedených v žádosti o licenci podle § 14 odst. 1 až 4 a § 
25 odst. 2 písm. a) až c) a předložit doklady o provedených změnách, a to do 30 dnů ode dne, 
kdy k těmto změnám došlo, a v případě změn, které se zapisují do veřejného rejstříku, do 30 
dnů ode dne provedení změny zápisu.  

 
§ 25b 

 
(1) Provozovatel televizního vysílání, který na základě licence svůj program šíří 

prostřednictvím přenosových systémů podle § 12 odst. 3 písm. a) nebo b), jej po dobu 
platnosti této licence může šířit rovněž prostřednictvím zvláštního přenosového systému podle 
§ 12 odst. 3 písm. c) na svých internetových stránkách. K takovému šíření televizního 
programu se licence v řízení podle § 25 neuděluje. 
 

(2) Záměr šířit program podle odstavce 1 je provozovatel televizního vysílání povinen 
předem písemně oznámit Radě. V oznámení uvede název programu, datum vydání a dobu 
platnosti licence, specifikaci zvláštního přenosového systému a údaje o přístupu k vysílání.  
 

(3) Změnu každé skutečnosti uvedené v oznámení podle odstavce 2 je provozovatel 
televizního vysílání s licencí povinen Radě písemně oznámit do 30 dnů ode dne jejího 
provedení.“.  

 
90. V § 27 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), 

které zní: 
   „e) písemný souhlas provozovatele vysílání s licencí se šířením jeho programu 

provozovatelem převzatého vysílání.“. 
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91. V § 28 odst. 1 se věta první zrušuje a ve větě druhé se slova „Nemá-li přihláška 
náležitosti“ nahrazují slovy „Neobsahuje-li přihláška údaje“. 

 
92. V § 28 odst. 3 se slova „ode dne jejího doručení Radě“ zrušují. 
 

93. V § 29 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „oznámit Radě předem“ 
nahrazují slovy „Radě předem písemně oznámit“ a slova „přihlášce o“ se nahrazují slovy 
„přihlášce k“.  

 
94. V § 29 odst. 2 zní:  
„(2) Změna může být provedena poté, co Rada změnu písemně zaregistrovala. 

Výjimečně, jsou-li pro to důvody hodné zvláštního zřetele, může Rada změnu údajů podle 
odstavce 1 písm. a) a b) zaregistrovat rovněž následně. Rada změnu nezaregistruje, shledá-li, 
že pokud by důsledky navrhované změny zohlednila v původním řízení o registraci, přihlášku 
k registraci by zamítla.“.  

 
95. V § 29 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Dojde-li u některé osoby k nabytí nebo navýšení účasti na provozovateli převzatého 
vysílání v důsledku změny podle odstavce 1 písm. a) nebo b), která se uskutečnila bez 
předchozí registrace Radou, nesmějí být hlasovací práva spojená s takto nabytou nebo 
navýšenou účastí vykonávána, ledaže Rada změnu zaregistruje následně; nevykonáváním 
hlasovacích práv nedochází u této osoby ani u jiných osob ke změně podílu na hlasovacích 
právech.“. 

 
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 
96. V § 32 odst. 1 písmena g) a h) znějí: 

„g) nezařazovat do programu pořady nebo upoutávky na pořad, které by mohly ohrozit 
fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých, v době od 06.00 do 20.00 hodin, jde-
li o pořady a upoutávky na pořad nevhodné pro nezletilé do 18 let věku; v době od 
20.00 do 22.00 hodin lze do programu zařazovat pořady a upoutávky na pořad, které 
nejsou nevhodné pro nezletilé od 15 let věku, a v době od 22.00 do 06.00 hodin lze do 
programu zařazovat pořady a upoutávky na pořad nevhodné pro nezletilé do 18 let 
věku; tato povinnost se na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému 
uživateli dostupné na základě smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu 
poskytnuto technické opatření, které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání 
nezletilým, 

h) zajistit, aby rozhlasovému vysílání pořadů, na které se vztahují omezení podle písmene 
g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro nezletilé do 
15 nebo do 18 let věku, a aby v televizním vysílání byly pořady a upoutávky na pořad, 
na které se vztahují omezení podle písmene g), označeny podle § 34a,“. 
 

CELEX: 32010L0013 
 

97. V § 32 odst. 1 písm. i) se za slova „týkající se“ vkládá slovo „zejména“.  
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98. V § 32 odst. 1 se písmeno j) zrušuje. 
Dosavadní písmena k) až s) se označují jako písmena j) až r). 
 

99. V § 32 odst. 1 písmena k) až m) znějí:  
  „k) uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů a 

dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a do 15 dnů ode 
dne, kdy k tomu obdrží písemnou výzvu je poskytnout Radě; provozovatel televizního 
vysílání podle § 54b odst. 1 a 2 je povinen záznamy pořadů zpřístupněných pro osoby se 
sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením pořizovat, uchovávat a 
poskytovat Radě včetně formy, kterou byly takto zpřístupněny; provozovatel vysílání 
má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů spojených s poskytnutím záznamů 
pořadů a dalších částí vysílání,  

    l) uchovávat na písemnou výzvu orgánu veřejné moci, který v důsledku odvysílání určitého 
pořadu nebo určité další části vysílání zahájil řízení, záznam pořadu nebo další části 
vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě alespoň po dobu do 
pravomocného rozhodnutí ve věci a ve lhůtě stanovené v písemné výzvě je příslušnému 
orgánu veřejné moci poskytnout; provozovatel televizního vysílání podle § 54b odst. 1 a 
2 je povinen záznamy pořadů zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a pro 
osoby se zrakovým postižením pořizovat, uchovávat a poskytovat příslušnému orgánu 
veřejné moci včetně formy, kterou byly takto zpřístupněny, 

    m) uvádět označení televizního programu v televizním vysílání, s výjimkou vysílání 
reklamy a teleshoppingu; tato výjimka se nevztahuje na vysílání programů zaměřených 
na propagaci vlastního televizního vysílání a výrobků, služeb a dalších činností 
souvisejících s provozováním vlastního televizního vysílání a na vysílání programů 
zaměřených výhradně na reklamu a teleshopping,“. 

 
100. V § 32 odst. 1 se na konci textu písmene o) doplňují slova „, a to nejpozději 

v den následující po dni, kdy k technické překážce došlo“.  
 
101. V § 32 odst. 1 písm. p) se slova „uvedených v písmenu p)“ nahrazují slovy 

„technických překážek podle písmene o), a to nejpozději v den následující po dni, kdy se o 
důvodu přerušení vysílání dozví“. 

 
102. V § 32 se odstavec 2 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 
 

103. V § 32 odst. 4 písm. a) se slova „odstavce 1 písm. b), c), e) a f)“ nahrazují 
slovy „odstavce 1 písm. b), c), e) nebo f)“. 

 
104. V § 32 odst. 4 písm. b) se slova „dětí a mladistvých“ nahrazují slovem 

„nezletilých“ a slova „odstavce 1 písm. h)“ se nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g) nebo h)“. 
 

105. V § 32 odst. 6 se slova „§ 5 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5“ nahrazují slovy 
„§ 5 odst. 1 písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 4 ve lhůtě, kterou Rada ve výzvě stanoví.“. 
 

106. V § 32 odst. 7 písm. c) se slovo „dohledu“ nahrazuje slovem „dozoru“.  
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107. V § 33 odst. 4, § 45 odst. 1 písm. b) a v § 45 odst. 2 se slova „Evropských 
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“. 

 
CELEX: 32010L0013 
 

108. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 34a 
 

Klasifikace a označování pořadů v televizním vysílání 
 

(1) Z hlediska nevhodnosti obsahu pro nezletilé se pořady v televizním vysílání 
klasifikují a označují obrazovým symbolem jako  

   a) nevhodné do 7 let věku,  
   b) nevhodné do 12 let věku,  
   c) nevhodné do 15 let věku a 
   d) nevhodné do 18 let věku. 

 
(2) Z hlediska charakteru nevhodného obsahu se pořady v televizním vysílání 

označují piktogramy pro obsahové kategorie 
  a) násilí, 
  b) strach, 
  c) sex, 
  d) diskriminace, 
  e) užívání návykových látek, včetně alkoholu a tabáku, a 
  f) vulgární vyjadřování. 

 
(3) Nelze-li pořad označit podle odstavců 1 a 2, uvede se obrazový symbol, který 

označuje, že pořad není nevhodný pro žádnou z věkových kategorií nezletilých podle 
odstavce 1.    

 
(4) Všechny samostatné díly seriálu nebo cyklu pořadů se označují týmž obrazovým 

symbolem pro označení nevhodnosti obsahu pro nezletilé podle odstavce 1, a to tím, který 
odpovídá nevhodnosti klasifikované pro díl seriálu nebo cyklu pořadů s nejzávadnějším 
obsahem.  

 
(5) Upoutávky na pořad se označují shodným obrazovým symbolem a shodnými 

piktogramy jako pořad, na který upozorňují.  
 
(6) Obrazovými symboly podle odstavce 1 se pořady a upoutávky na pořad označují 

po celou dobu jejich vysílání. Piktogramy podle odstavce 2 se pořady a upoutávky na pořad 
označují po dobu 10 sekund na začátku jejich vysílání a po každém přerušení pořadu 
obchodním sdělením.  
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(7) Povinnost označovat pořady a upoutávky na pořad z hlediska nevhodnosti 
obsahu pořadu pro nezletilé a z hlediska charakteru obsahu pořadu se nevztahuje na 
zpravodajské, politicko-publicistické a sportovní pořady, přímé přenosy a obchodní sdělení 
s výjimkou souvislých teleshoppingových bloků trvajících bez přerušení alespoň 15 minut. 

 
(8) Rada vyhláškou stanoví  

  a) grafickou podobu, rozměry, barevnost a polohu umístění na televizní obrazovce 
obrazových symbolů podle odstavců 1 a 3 a 

  b) grafickou podobu, rozměry, barevnost a polohu včetně pořadí umístění na televizní 
obrazovce piktogramů podle odstavce 2.“. 

 
109. V § 46 odst. 1 písm. c) se slova „Evropskými společenstvími“ nahrazují slovy 

„Evropskou unií“. 
 
CELEX: 32010L0013 
 

110.         V § 48 odst. 1 písmeno e) zní: 
   „e) politická obchodní sdělení, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,“. 
 

111. V § 48 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „fyzicky nebo mravně 
ohrožovat děti a mladistvé tím, že“ zrušují.  

 
CELEX: 32010L0013 
 

112.  V § 48 odst. 2 písm. a) a b) se slova „nabádají děti a mladistvé“ nahrazují 
slovy „nabádat nezletilé“.  

 
CELEX: 32010L0013 
 

113.  V § 48 odst. 2 písm. c) se slova „využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých“ 
nahrazují slovy „využívat zvláštní důvěru nezletilých“. 

 
CELEX: 32010L0013 
 

114.  V § 48 odst. 2 písm. d) se slova „ukazují děti a mladistvé“ nahrazují slovy 
„ukazovat nezletilé“. 

 
CELEX: 32010L0013 
 

115. V § 48 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
„(4) Politickým obchodním sdělením se pro účely odstavce 1 písm. e) rozumí obchodní 

sdělení, jehož cílem je přímo nebo nepřímo  
a) propagovat politickou stranu, politické hnutí nebo politika,  
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b) vytvořit nebo podpořit pozitivní obraz a vnímání politické strany, politického hnutí nebo 
politika,  

c) zvýšit šanci politické strany, politického hnutí nebo politika na úspěch ve volbách, nebo  
d) ovlivnit politické postoje, chování nebo motivaci občanů jako voličů.“. 

 
116. V § 49 odst. 1 písm. c) se slovo „písemné“ zrušuje a slova „dětem a 

mladistvým“ se nahrazují slovem „nezletilým“.  
 
117. V § 52 písm. a) se slova „děti a mladistvé“ nahrazují slovem „nezletilé“. 
 
118. V § 52 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 

g), které zní: 
   „g) být do vysílání zařazována po dobu, která počíná běžet 5 minut před začátkem pořadu 

pro děti a končí 5 minut po jeho ukončení.“. 
 

119.         Poznámka pod čarou č. 11a zní: 
„11a) § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.“.  
 

120.  V § 54 odst. 1 se slova „vysílání s licencí v kabelovém systému a 
provozovatel“ zrušují. 

 
121.  § 54a zní:  

 
„§ 54a 

 
 Rada při zjišťování, zda je dán nebo trvá veřejný zájem podle § 5 odst. 1 písm. n), bere 

v úvahu zejména zastoupení pořadů ve veřejném zájmu a pořadů vlastní tvorby, zpřístupnění 
vysílaných pořadů pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením a 
vhodnost programu provozovatele pro vysílání neodkladných oznámení podle § 32 odst. 1 
písm. j).“. 

 
122. V části páté se za hlavu VI vkládá nová hlava VII, která včetně nadpisu zní: 

 
„HLAVA VII 

 
ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POŘADŮ PRO OSOBY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM A OSOBY 

SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM 
 
§ 54b 

 
(1) Provozovatel televizního vysílání s licencí je povinen na každém svém celoplošně 

prostřednictvím vysílačů šířeném programu pořady v rozsahu představujícím alespoň 15 % 
celkové stopáže vysílaných pořadů zpřístupnit skrytými titulky, a pořady v rozsahu 
představujícím alespoň 2 % celkové stopáže vysílaných pořadů zpřístupnit audiopopisem. 

 
(2) Provozovatel televizního vysílání ze zákona je povinen na každém svém 

celoplošně šířeném programu pořady v rozsahu představujícím alespoň 70 % celkové stopáže 
vysílaných pořadů zpřístupnit skrytými titulky a pořady v rozsahu představujícím alespoň 2 % 
celkové stopáže vysílaných pořadů vyrobit v českém znakovém jazyce nebo simultánně 
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tlumočit do českého znakového jazyka, a dále pořady v rozsahu představujícím alespoň 10 % 
celkové stopáže vysílaných pořadů zpřístupnit audiopopisem. 

 
(3) Povinnost podle odstavců 1 nebo 2 se nevztahuje na programy, jejichž převážná 

část není tvořena pořady nebo ji tvoří pořady, které vzhledem k jejich povaze nelze nebo není 
účelné zpřístupňovat formami podle odstavce 1 nebo 2 pro osoby se sluchovým postižením 
nebo pro osoby se zrakovým postižením, zejména 
  a) hudební televizní programy,  
  b) programy zaměřené výhradně na propagaci vlastního televizního vysílání a výrobků, 

služeb a dalších činností souvisejících s provozováním vlastního televizního vysílání (§ 
67 odst. 1) a programy zaměřené výhradně na reklamu a teleshopping (§ 67 odst. 2), nebo 

  c) programy, které sestávají pouze z televizní grafiky nebo videotextu bez doprovodného 
mluveného slova. 

 
 (4) Do celkové stopáže vysílaných pořadů se nezapočítává stopáž pořadů, které 

vzhledem k jejich povaze nelze nebo není účelné pro osoby se sluchovým postižením 
zpřístupňovat. Do celkové stopáže pořadů, které se zpřístupňují pro osoby se zrakovým 
postižením, se nezapočítává stopáž pořadů, které vzhledem k jejich povaze nelze nebo není 
účelné pro osoby se zrakovým postižením zpřístupňovat. 

 
      (5) Pro účely kontroly plnění povinnosti podle odstavců 1 nebo 2 se za rozhodné 
období považuje kalendářní čtvrtletí. Odvysílání pořadu, jehož začátek a konec připadnou do 
různých kalendářních čtvrtletí, se pro účely kontroly vykazuje pouze v kalendářním čtvrtletí, 
do kterého připadne více než polovina stopáže pořadu.  
  
       (6) Provozovatel televizního vysílání podle odstavců 1 nebo 2 v přehledu pořadů na 
jednotlivých programech, který poskytuje sdělovacím prostředkům nebo zveřejňuje na svých 
internetových stránkách, označí pořady zpřístupněné pro osoby se sluchovým postižením a 
pro osoby se zrakovým postižením tak, aby bylo zřejmé, pro kterou skupinu osob s 
postižením a jakou formou je pořad zpřístupněn. 
 
       (7) Provozovatel televizního vysílání podle odstavců 1 nebo 2 průběžně zpracovává 
údaje o naplňování povinnosti podle odstavce 1 nebo 2 za jednotlivá kalendářní čtvrtletí a 
Radě do 15 dnů ode dne, kdy k tomu obdrží její písemnou výzvu, poskytne za ve výzvě 
označené ukončené kalendářní čtvrtletí přehledy všech odvysílaných pořadů zpřístupněných 
pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením zpracované tak, aby 
zahrnovaly informace, na jakých programech, kdy a v jakých vysílacích časech byly tyto 
pořady odvysílány, jaká byla jejich stopáž a jakou formou byly pro osoby se sluchovým 
postižením a pro osoby se zrakovým postižením zpřístupněny.   

 
 (8) Provozovatel televizního vysílání podle odstavců 1 nebo 2 je povinen údaje o 

pořadech zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým 
postižením uchovávat a na písemnou výzvu je Radě poskytnout zpětně. Tato povinnost se 
nevztahuje na údaje vykazované za kalendářní čtvrtletí, od jehož konce do dne doručení 
výzvy Rady provozovateli televizního vysílání uplynula doba delší než 2 roky.“.  
 
CELEX: 32010L0013 
 

123. Nadpis části šesté zní: „ZAJIŠTĚNÍ PLURALITY INFORMACÍ A 
TRANSPARENTNOSTI VLASTNICTVÍ V ROZHLASOVÉM A TELEVIZNÍM 
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VYSÍLÁNÍ“. 
 
124. § 55 včetně nadpisu zní: 

 
„§ 55 

Zajištění plurality informací v celoplošném analogovém rozhlasovém vysílání 
 

(1) Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být držitelem více než 
jedné licence k celoplošnému analogovému rozhlasovému vysílání. 

(2) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí 
majetkově podílet na podnikání jiného provozovatele celoplošného analogového rozhlasového 
vysílání. 

(3) Provozovatel celoplošného rozhlasového vysílání ze zákona se nesmí slučovat 
s jiným provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání, a to tak, že jejich 
statutární orgány nebo členové statutárních orgánů jsou stejné osoby nebo osoby blízké nebo 
jsou společníky ve stejné obchodní společnosti nebo jsou osobami blízkými. 

(4) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí slučovat 
s provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání jiným způsobem (§ 58). 

(5) Provozovatel celoplošného analogového rozhlasového vysílání se nesmí slučovat 
s jiným provozovatelem celoplošného analogového rozhlasového vysílání tak, že jejich 
skutečným majitelem je stejná osoba. 

(6) Ustanovení odstavců 1, 2, 4 a 5 se nevztahují na rozhlasové vysílání šířené 
prostřednictvím kabelových systémů, družic a zvláštních přenosových systémů. 

(7) Ustanovení odstavců 4 a 5 se nevztahují na osoby zabývající se náborem a 
prodejem reklamních služeb, služeb spojených se sponzorstvím a teleshoppingem, služeb 
spojených s výzkumem trhu a služeb spojených s nákupem pořadů, vyjma pořadů 
zpravodajských.“. 

  
125. V § 55a odst. 5 a 6 a v § 58 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „jejich statutární 

orgány nebo členové“ nahrazují slovy „členové jejich“. 
 
126. V § 55a se za odstavec 8 vkládají nové odstavce 9 a 10, které znějí: 

 „(9) Provozovatel celoplošného digitálního televizního vysílání se nesmí slučovat 
s jiným provozovatelem celoplošného digitálního televizního vysílání tak, že jejich skutečným 
majitelem je stejná osoba. 
 
  (10) Provozovatel celoplošného digitálního rozhlasového vysílání se nesmí slučovat 
s jiným provozovatelem celoplošného digitálního rozhlasového vysílání tak, že jejich 
skutečným majitelem je stejná osoba.“. 
 
Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 11 a 12. 
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127. V § 58 odst. 1 písm. a) se slovo „podniku“ nahrazuje slovy „obchodního 
závodu 22)“. 
Poznámka pod čarou č. 22 zní: 
„22) § 502 občanského zákoníku.“.   
 

128. V § 58 odst. 1 písm. b) bodě 1 a v § 58 odst. 2 písm. b) se slova „statutárního 
orgánu nebo jeho člena“ nahrazují slovy „člena statutárního orgánu“. 

 
129. V § 58 odst. 1 písm. b) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 23 zní: 

„2. se smlouvou zaváží sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo 
věci tak, že vznikne společnost23), nebo  

__________________ 
23) § 2716 a násl. občanského zákoníku.“. 
 

130. V § 58 odst. 2 písm. b) se slovo „mandátní“ nahrazuje slovem „příkazní“. 
 

131. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 58a 
 

Zajištění transparentnosti vlastnictví v rozhlasovém a televizním vysílání   

(1) Pro účely výkonu dozoru podle § 5 odst. 2 písm. a) umožní Ministerstvo 
spravedlnosti Radě dálkový přístup k údajům z evidence skutečných majitelů.  

 
(2) Žadatele o licenci, který je právnickou osobou, Rada písemně vyzve, aby jí 

sdělil jméno, příjmení a adresu místa pobytu svého skutečného majitele, popřípadě také jeho 
bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho datum narození a rodné číslo, bylo-li mu 
přiděleno, státní příslušnost a údaje o jím skutečně držené účasti nebo jiné důvody, pro které 
je považován za skutečného majitele, nejsou-li tyto údaje uvedeny v evidenci skutečných 
majitelů, anebo při pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů. Ke sdělení těchto údajů 
Rada žadateli o licenci stanoví přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel o licenci vyžádané údaje ve 
stanovené lhůtě nesdělí, Rada jeho žádost o licenci odmítne.    

 
(3) Nejsou-li údaje sdělené podle odstavce 2 srozumitelné, určité nebo úplné, nebo 

trpí-li jinými vadami, Rada žadatele o licenci písemně vyzve, aby nedostatky odstranil nebo 
údaje doložil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud žadatel o licenci ve stanovené 
lhůtě nedostatky údajů podle odstavce 2 neodstraní nebo tyto údaje nedoloží, Rada jeho 
žádost o licenci odmítne.  

 
(4) Provozovatele vysílání s licencí, který je právnickou osobou, Rada písemně 

vyzve, aby jí sdělil jméno, příjmení a adresu místa pobytu svého skutečného majitele, 
popřípadě také jeho bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, jeho datum narození a rodné 
číslo, bylo-li mu přiděleno, státní příslušnost a údaje o jím skutečně držené účasti nebo jiné 
důvody, pro které je považován za skutečného majitele, nejsou-li tyto údaje uvedeny 
v evidenci skutečných majitelů, anebo při pochybnostech o správnosti tam uvedených údajů. 
Ke sdělení těchto údajů Rada provozovateli vysílání stanoví přiměřenou lhůtu. Provozovatel 
vysílání s licencí je povinen ve stanovené lhůtě Radě vyžádané údaje sdělit.  
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(5) Nejsou-li údaje sdělené podle odstavce 4 srozumitelné, určité nebo úplné, nebo 
trpí-li jinými vadami, Rada provozovatele vysílání s licencí písemně vyzve, aby nedostatky 
odstranil nebo údaje doložil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Provozovatel vysílání 
s licencí je povinen ve stanovené lhůtě nedostatky údajů sdělených Radě podle odstavce 4 
odstranit nebo tyto údaje doložit.  

 
(6) Nesplní-li provozovatel vysílání s licencí ve stanovené lhůtě některou 

z povinností podle odstavce 4 nebo 5, Rada jej opětovně písemně vyzve, aby tak učinil, a 
stanoví mu k tomu dodatečnou lhůtu. Provozovatel vysílání s licencí je povinen v dodatečné 
lhůtě povinnost podle odstavce 4 nebo 5 splnit.“.  

 
132. V § 59 odst. 4 se za slova „písm. c), d) a e),“ vkládají slova „§ 58a odst. 4 až 

6,“. 
 

133. V § 59a se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „členského státu 
Evropské unie“. 

 
134. V § 60 odst. 1 písm. b) se slova „neplní povinnosti“ nahrazují slovy „nesplní 

některou z povinností“ a slovo „a“ se nahrazuje slovem „nebo“.  
 

135. V § 60 odst. 1 písm. c) se text „§ 32 odst. 1 písm. k)“ nahrazuje textem „§ 32 
odst. 1 písm. j)“.  

 
136. V § 60 odst. 1 písmena d) až f) znějí: 

   „d) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. k) nebo l) po stanovenou dobu neuchová záznam 
1. pořadu nebo další části vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, 

nebo  
2. odvysílaného televizního pořadu včetně formy, kterou v souladu s § 54b pořad 

zpřístupnil pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením,  
e) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. k) nebo l) ve stanovené lhůtě nezapůjčí Radě nebo 

neposkytne orgánu veřejné moci vyžádaný záznam  
1. pořadu nebo další části vysílání v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě, 

nebo 
2. odvysílaného televizního pořadu včetně formy, kterou v souladu s § 54b pořad 

zpřístupnil pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením,  
f) neoznačí televizní program podle § 32 odst. 1 písm. m),“.  

 
137. V § 60 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:  

 „g) neidentifikuje rozhlasový program podle § 32 odst. 1 písm. n),“.  
Dosavadní písmena g) až u) se označují jako písmena h) až v). 

 
138. V § 60 odst. 1 písm. i) se za slovo „Radě“ vkládají slova „ve stanovené lhůtě“ a 

text „§ 32 odst. 1 písm. p)“ se nahrazuje textem „§ 32 odst. 1 písm. o)“.   
 
139. V § 60 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní: 

 „j) nepožádá Radu ve stanovené lhůtě o předchozí souhlas s přerušením vysílání z jiných 
důvodů než technických překážek podle § 32 odst. 1 písm. p),“.  

Dosavadní písmena j) až v) se označují jako písmena k) až w). 
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140. V § 60 odst. 1 se písmeno u) zrušuje. 
Dosavadní písmena v) a w) se označují jako písmena u) a v). 
 

141. V § 60 odst. 1 písm. u) se za slovo „Radě“ vkládají slova „ve stanovené lhůtě“ 
a text „§ 32 odst. 6,“ se nahrazuje textem „§ 32 odst. 5,“. 

 
142. V § 60 odst. 1 písm. v) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“. 

 
143. V § 60 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„(2) Provozovatel vysílání nebo provozovatel převzatého vysílání se dopustí přestupku 
tím, že  
  a) neoznámí Radě ve stanovené lhůtě zahájení nebo ukončení vysílání programu, veškeré 

služby přímo související s programem a síť elektronické komunikace, jejímž 
prostřednictvím vysílá program digitálně podle § 32 odst. 1 písm. r), 

  b) neoznámí Radě předem písemně změnu skutečností podle § 29 odst. 1, 
  c) neoznámí Radě ve stanovené lhůtě změnu skutečností podle § 29 odst. 3, 
  d) nesplní ve stanovené lhůtě oznamovací povinnost podle § 25a, 
  e) neoznámí Radě ve stanovené lhůtě změnu některé z již oznámených skutečností podle § 

25b odst. 3, 
  f) zpřístupňuje pořady pro osoby se sluchovým nebo zrakovým postižením v rozporu s § 54b 

odst. 1 nebo 2, 
  g) nesplní povinnost podle § 54b odst. 6, 
  h) neposkytne Radě údaje podle § 54b odst. 7, nebo 
  i) nesplní některou z povinností podle § 54b odst. 8.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.  
 

144. V § 60 odst. 3 písmena b) až e) znějí: 
   „b) změní technické parametry vysílání, diagram nebo územní rozsah vysílání v rozporu s § 

20,  
     c) nepožádá Radu předem o písemný souhlas se změnou některé ze skutečností uvedených 

v § 21 odst. 1, 
     d) neoznámí Radě ve stanovené lhůtě změnu některé ze skutečností uvedených v § 21 odst. 

2 nebo nepředloží doklad o této změně,  
    e) neoznámí Radě předem písemně záměr šířit program rovněž prostřednictvím zvláštního 

přenosového systému na svých internetových stránkách podle § 25b odst. 1,“. 
 

145. V § 60 odst. 3 se písmeno h) zrušuje.  
Dosavadní písmena i) až k) se označují jako písmena h) až j). 
 

146. V § 60 odst. 3 písm. i) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
147. V § 60 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) 

až m), která znějí: 
  „k) v rozporu s § 58a odst. 4 ve stanovené lhůtě Radě nesdělil vyžádané údaje o svém 

skutečném majiteli,  
    l) v rozporu s § 58a odst. 5 na výzvu Rady ve stanovené lhůtě neodstranil nedostatky údajů 
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o svém skutečném majiteli nebo tyto údaje nedoložil, nebo 
  m) nesplnil ve stanovené lhůtě zákonem stanovenou povinnost sdělit Radě údaje podle § 14 

odst. 1 písm. c) a d).“.  
 

148. V § 60 odst. 4 písmeno d) zní: 
   „d) zařazuje do vysílání pořady nebo upoutávky na pořad, které by mohly ohrozit fyzický, 

psychický nebo mravní vývoj nezletilých, v rozporu s § 32 odst. 1 písm. g)“. 
 

149. V § 60 odst. 4 písmeno g) zní: 
  „g) v rozporu s § 25b odst. 1 neukončí šíření programu prostřednictvím zvláštního 

přenosového systému dnem následujícím po dni, kdy pozbyla platnosti licence, na 
jejímž základě byl program za stanovených podmínek šířen,“. 

 
150. V § 60 odst. 4 písm. h) se slovo „nebo“ zrušuje.  
 
151. V § 60 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena j) 

a k), která znějí:  
  „j) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby rozhlasovému vysílání pořadů, které by 

mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých, bezprostředně 
předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pro nezletilé, nebo 

   k) v rozporu s § 32 odst. 1 písm. h) nezajistí, aby pořady a upoutávky na pořad, které by 
mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých, byly v televizním 
vysílání označeny podle § 34a.“. 

 
152. V § 60 odst. 6 písm. a) se slova „§ 21 odst. 6 a 7“ nahrazují slovy „§ 21 odst. 8 

a 9“. 
 

153. V § 60 odst. 8 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo 2“.  
 

154. V § 60 odst. 8 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“. 
 

155. V § 60 odst. 8 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“. 
 

156. V § 60 odst. 8 písm. d) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 
 

157. V § 60 odst. 8 písm. e) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“. 
 

158. V § 60 odst. 8 písm. f) se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“. 
 

159. V § 60 odst. 8 písm. g) se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“. 
 

160. V § 62 odst. 2 písm. a) se text „§ 32 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 32 odst. 3“.  
 
161. Poznámky pod čarou č. 16 až 18 znějí: 

„16) Čl. 4 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU. 
  17) Čl. 29 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU. 
  18) Čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU.“. 
 

162. V § 63 odst. 1 písm. a) se slova „55a a 56“ nahrazují slovy „55a nebo 56“. 
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163. V § 63 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c), která znějí: 
„b) v rozporu s § 58a odst. 6 ani v dodatečné lhůtě stanovené Radou nesplnil některou 

z povinností podle § 58a odst. 4 nebo 5, 
  c) nesplnil ani v dodatečné lhůtě stanovené Radou zákonem stanovenou povinnost sdělit 

Radě údaje podle § 14 odst. 1 písm. c) a d),“.  
 
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena d) a e). 
 

164. V § 63 odst. 1 písm. b) se slova „d) a e)“ nahrazují slovy „d) nebo e)“ a na 
konci písmene se doplňuje slovo „nebo“.  

 
165. V § 64 odst. 1 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“. 

 
166. V § 64 odst. 1 písm. b) se text „§ 32 odst. 3“ nahrazuje textem „§ 32 odst. 2“. 

 
167. V § 64 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“. 

 
168. V nadpisu § 65 se slovo „Společná“ nahrazuje slovem „Společné“. 

 
169. V § 65 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2. 

 
170. V § 66 větě třetí se slova „s výjimkou rozhodnutí Rady podle § 20 odst. 4 a § 

21 odst. 3“ zrušují. 
 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 

1. Řízení zahájená podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  

2. Řízení o správních deliktech zahájená podle zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 231/2001 Sb., ve 
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud není úprava podle 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro 
účastníka výhodnější.  

3. Provozovatel vysílání, který je právnickou osobou a licence mu byla udělena podle 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, 
sdělí Radě pro rozhlasové a televizní vysílání údaje podle § 14 odst. 1 písm. c) a d) 
zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 
90 dnů ode dne nabytí tohoto zákona. Nesplní-li provozovatel vysílání tuto povinnost 
ve stanovené lhůtě, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jej písemně vyzve, aby 
tak učinil, a stanoví mu k tomu dodatečnou lhůtu. Provozovatel vysílání je povinen 
v dodatečné lhůtě Radě pro rozhlasové a televizní vysílání údaje podle § 14 odst. 1 
písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona, sdělit.   
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4.  Provozovatelé celoplošného vysílání své poměry přizpůsobí požadavkům podle § 55 
odst. 5 a § 55a odst. 9 a 10 zákona č. 231/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 
ČÁST  DRUHÁ 

 
Změna zákona o České televizi 

 
Čl. III 

 
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 

253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona 
č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., 
zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb. a zákona č. 302/2011 Sb., se mění takto: 
 

1. V § 3 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ a jiné služby přímo 
související s programem“. 

 
2. V § 3 odst. 1 písmeno k) včetně poznámky pod čarou č. 12 zní: 

   „k) zpřístupňuje vysílané pořady osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým 
postižením za podmínek a v rozsahu podle jiného právního předpisu12); pořady 
zpřístupněné osobám se sluchovým postižením a osobám se zrakovým postižením 
v televizním vysílání nabízí a poskytuje včetně formy, kterou byly takto zpřístupněny 
rovněž při poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání,“.  

_________________ 
 „12) § 54b zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.“. 
 

 
ČÁST  TŘETÍ 

 
Čl. IV 

 
Změna zákona o správních poplatcích   

 
Položka 67 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 

č. 235/2006 Sb., zákona č. 132/2010 Sb. a zákona č. 496/2012 Sb., zní:  
 

„Položka 67 
 
a) Přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení doby platnosti 
 
1. oprávnění k provozování celoplošného televizního vysílání  
 prostřednictvím vysílačů nebo kabelových systémů                         Kč 150 000
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2. oprávnění k provozování televizního vysílání prostřednictvím  
 družice, které je určeno a směrováno pouze na území  
 České republiky         Kč 150 000 
           
3. oprávnění k provozování televizního vysílání prostřednictvím  
 družice, které je určeno a směrováno pouze na území  
 členských států Evropské unie       Kč 250 000
      
4. oprávnění k provozování televizního vysílání prostřednictvím  
 družice, které je určeno a směrováno také nebo výhradně  
 mimo území členských států Evropské unie     Kč 300 000 
    
5. oprávnění k provozování televizního vysílání prostřednictvím  
 jiných přenosových systémů, než vysílačů, družic nebo  
 kabelových systémů         Kč  90 000 
 
6. oprávnění k provozování regionálního televizního vysílání,  
 které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat  
 více než 1 % a méně než 30 % obyvatel České republiky  
 počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu  Kč 50 000 
 
7. oprávnění k provozování regionálního televizního vysílání,  
 které může ve vymezeném územním rozsahu přijímat  
 více než 30 % a méně než 70 % obyvatel České republiky  
 počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu  Kč 90 000 
 
8. oprávnění k místnímu televiznímu vysílání    Kč 30 000 
                                  
b) Přijetí žádosti o udělení nebo prodloužení doby platnosti 
 
1. oprávnění k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím  
  vysílačů nebo kabelových systémů       Kč 25 000 
                                        
2. oprávnění k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím  
  družice           Kč 90 000 
 
c) Přijetí přihlášky k provozování převzatého vysílání    Kč 90 000  
                                
d) Přijetí žádosti o změnu údajů uvedených  
 
1. v žádosti o udělení oprávnění k provozování 
  celoplošného televizního vysílání prostřednictvím  
  vysílačů, kabelových systémů nebo prostřednictvím  
  jiných přenosových systémů, než vysílačů, družic nebo  
  kabelových systémů        Kč 20 000 
 
2. v žádosti o udělení oprávnění k provozování 
   rozhlasového vysílání                             Kč 5 000  
 
3. v přihlášce k provozování převzatého vysílání     Kč 20 000 
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e) Přijetí žádosti o změnu oprávnění k provozování televizního  
  vysílání prostřednictvím družice spočívající v rozšíření  
  výčtu států v oprávnění jmenovitě uvedených   
 
1. spočívá-li změna v rozšíření výčtu států o jiný členský stát  
   Evropské unie, v případě vysílání určeného a směrovaného  
   pouze na území České republiky       Kč 100 000 
 
2. spočívá-li změna v rozšíření výčtu států o stát, který není  
   členským státem Evropské unie, v případě vysílání určeného  
   a směrovaného pouze na území České republiky    Kč 150 000
     
3. spočívá-li změna v rozšíření výčtu států o stát, který není  
  členským státem Evropské unie, v případě vysílání určeného  
  a směrovaného pouze na území členských států Evropské unie  Kč 50 000 
 
Předmětem poplatku není 
  
Přijetí žádosti o změnu údajů podle písmene d) této položky, zapisuje-li se změna do 
veřejného rejstříku.“. 

 
 

Čl. V 
 

Přechodné ustanovení 
 

 Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se 
poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.  

 
 

 

ČÁST  ČTVRTÁ 
 

Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání 
 

Čl. VI 
 

Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění 
zákona č. 302/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb., se mění takto: 

 
1.       Poznámka pod čarou č. 6 zní: 

„6) § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.  

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAEFFU37B)



 
 

26 
 

2. V § 6 odst. 3 a v § 8 odst. 4 písm. c) se slova „dětí a mladistvých“ nahrazují 
slovem „nezletilých“. 

 
3. V § 6 odst. 3 se slova „pornografii a“ nahrazují slovy „pornografii nebo“ a 

slova „děti a mladiství“ se nahrazují slovem „nezletilí“. 
 
4. V § 6 odst. 4 se slova „zvukovou stopu určenou“ nahrazují slovem 

„audiopopis15)“. 
Poznámka pod čarou č. 15 zní: 
„15) § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.“. 

 
5. V § 6 odst. 5 se slova „a na písemnou výzvu“ nahrazují slovy „a do 15 dnů ode 

dne, kdy k tomu obdrží písemnou výzvu,“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Záznamy 
pořadů zpřístupněných pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým 
postižením je poskytovatel audiovizuální mediální služby na vyžádání povinen pořizovat, 
uchovávat a poskytovat Radě včetně formy, kterou byly takto zpřístupněny.“. 

 
6. V § 6 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a ve lhůtě stanovené ve 

výzvě je poskytnout příslušnému orgánu veřejné moci“.  
 
7. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „Záznamy pořadů zpřístupněných 

pro osoby se sluchovým postižením a pro osoby se zrakovým postižením je poskytovatel 
audiovizuální mediální služby na vyžádání povinen pořizovat, uchovávat a poskytovat 
příslušnému orgánu veřejné moci včetně formy, kterou byly takto zpřístupněny.“. 

 
8. V § 8 odst. 3, v § 8 odst. 4 úvodní části ustanovení a v § 8 odst. 4 písm. a), b) a 

d) se slova „děti a mladistvé“ nahrazují slovem „nezletilé“. 
 
 

ČÁST PÁTÁ  
 

ÚČINNOST 
 

Čl. VII 
 

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2017, s výjimkou ustanovení 
a) části první čl. I bodů 102, 122, 143, pokud jde o § 60 odst. 2 písm. f) až i), 160 a 166 a 

části druhé čl. III bodu 2, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2018,  
b) části první čl. I bodů 96, 108 a 151, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2018, a 
c) části první čl. I bodů 124, pokud jde o § 55 odst. 5, 126, 131, 132, 147, pokud jde o § 60 

odst. 3 písm. k) a l), a 163, pokud jde o § 63 odst. 1 písm. b), které nabývají účinnosti 
dnem 1. ledna 2019.  
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