
Připomínky Ministerstva kultury

k návrhu opatření  obecné povahy,  kterým se stanoví  „Technický plán přechodu zemského 
analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání“

1. Čl. 8 odst. 2 se týká vysílací sítě pro regionální zemské digitální televizní vysílání, 
která svým územním rozsahem vysílání neodpovídá území regionu. Z použité terminologie 
není ovšem dostatečně srozumitelné, že se nejedná o vysílací síť uvedenou v čl. 8 odst. 1, jak 
vyplývá z odůvodnění k čl. 8. V odůvodnění k čl. 8 se dále používá pojem „lokální vysílání“, 
který  neodpovídá  definicím  uvedeným  v  zákoně  č.  231/2001  Sb.,  ve  znění  pozdějších 
předpisů.

MK navrhuje vypustit slovo „lokální“ z odůvodnění k čl. 8 a dále navrhuje následující 
úpravy v čl. 8 odst. 1 a 2.

(1) Vysílací síť pro regionální zemské digitální televizní vysíláníx) (vysílací síť 5) bude 
sestavena po úplném ukončení zemského analogového televizního vysílání v České 
republice  z rádiových  kanálů  podle  Plánu,  které  budou  uvolněny  ukončením 
zemského analogového televizního vysílání.

(2) K sestavení vysílací sítě vysílacích sítí pro regionální nebo místní televizní vysílání  xx)   

zemské  digitální  televizní  vysílání,  která  svým  územním  rozsahem  vysílání 
neodpovídá území regionu, mohou být využity i jiné rádiové kanály určené Plánem, a 
to po jejich budoucí úspěšné mezinárodní koordinaci.

_____________________
x) Čl. II bod 5 a 9 a Čl. IV bod 2 zákona č. 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování  

rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
zákony.

xx) § 2 odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podle tabulky v čl. 10 dojde v ucelené oblasti č. 3 „a) Praha“ k vypnutí analogového 
vysílání u programu ČT 2 dříve (prosinec 2007) než u ostatních programů (květen 2008). Tato 
skutečnost není v odůvodnění k čl. 10 vysvětlena. 

V odůvodnění k čl.  10 se popisují  důvody, které  vedly k nezbytnosti  řešit  přechod 
ucelené oblasti  Ústí  nad Labem a  oblasti  přiléhající  k vysílači  Domažlice  samostatně,  ale 
chybí zde objasnění z nich plynoucích důsledků uvedených v příloze 2 v poznámce u tabulek 
„Ucelená  oblast  Plzeň“  a  „Ucelená  oblast  Ústí  nad  Labem“  tj.  „ukončení  provozu“ 
analogového vysílání v únoru 2007 resp. v listopadu 2007.

MK dále upozorňuje, že podle § 3 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, má být zajištěna v souběhu zemského analogového a zemského digitálního 
vysílání možnost příjmu každého z obou programů České televize  ČT 1 a  ČT 2  pro  95 % 
obyvatel České republiky.

MK navrhuje doplnit odůvodnění k čl. 10 ve světle výše uvedených skutečností.

3. V odůvodnění  obecné  části  druhého odstavce  poslední  věty  MK navrhuje  vypustit 
slovo  „aktualizace“.  Koncepce  rozvoje  digitálního  vysílání  v České  republice,  která  byla 
přijata usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2006 č. 261, není „aktualizací“, 
ale jedná se o samostatný materiál.


