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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
ÚSTAVNĚ-PRÁVNÍ VÝBOR
52. USNESENÍ
z 10. schůze, konané dne 12. července 2017

k 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
Senátní tisk č. 143

Po úvodním slově Ing. Bc. Petra Kameníka, náměstka ministra průmyslu a obchodu, který
vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě, kterou přednesl senátor Jaroslav
Větrovský, a po rozpravě
VÝBOR
I.

doporučuje
Senátu Parlamentu ČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně
s pozměňovacími návrhy, které jsou uvedené v příloze;

II.

určuje
zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátora Jaroslava
Větrovského;

III.

pověřuje
předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu
Parlamentu ČR.

Miroslav Antl v.r.
předseda výboru
Jaroslav Větrovský v.r.
zpravodaj výboru

Jiří Burian v.r.
ověřovatel výboru

Příloha k usnesení ÚPV č. 52 ze dne 12. července 2017
Pozměňovací návrhy
k 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
1.

V čl. II bodu 3 větě poslední slova „podle tohoto zákona“ nahradit slovy „podle zákona č. 127/2005
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“.

2.

V čl. II bodu 4 text „1. 2. 2021“ nahradit textem „30. 6. 2022“.

3.

V čl. II na konci bodu 4 doplnit větu „Informační kampaň určená pro diváky dotčené přechodem na
standard DVB-T2 musí být technologicky neutrální.“.

4.

V čl. II na konci bodu 4 doplnit větu „Ministerstvo financí stanoví v souladu se zákonem o
rozpočtových pravidlech podmínky poskytování dotací na technologicky neutrální kompenzace
nákladů určené pro diváky dotčené přechodem na standard DVB-T2.“.

5.

V čl. II bod 5 upravit takto:
„5. Při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům pro šíření celoplošného zemského
digitálního televizního vysílání postupuje Úřad podle zákona č. 127/2005 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

6.

V čl. II bodu 6 zrušit slova „a náklady související se změnou přídělu podle bodu 5“.

7.

V čl. II bodu 7 slova „podle bodu 5“ nahradit slovy „pro šíření celoplošného zemského digitálního
televizního vysílání“.

8.

V čl. II bodu 11 text „písm. r)“ nahradit textem „písm. g) a r)“.

9.

V čl. IV bod 2 upravit takto:
„2. Český telekomunikační úřad postupuje při udělování práv k vyhrazeným rádiovým kmitočtům
podle zákona č. 127/2005 Sb. a podle zákona č. 483/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.“.

10.

Za část druhou vložit novou část třetí, která včetně nadpisu zní:
„ČÁST TŘETÍ
Změna rozpočtových pravidel
Čl. V
V § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013
Sb. a zákona č. 128/2016 Sb., se na konci textu písmene w) doplňují slova „a na technologicky
neutrální kompenzace nákladů určené pro diváky dotčené přechodem na standard pro šíření
zemského digitálního televizního vysílání DVB-T2“.“.
Dosavadní část třetí označit jako část čtvrtou a dosavadní čl. V označit jako čl. VI.

11.

V dosavadním čl. V slova „bodu 7, které nabývá“ nahradit slovy „bodů 3, 6 a 7, která nabývají“.

