
II. 
 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA 
 

Ministr vnitra ve spolupráci s Národním koordinátorem pro digitální vysílání v České 

republice předkládá k informaci Zprávu o činnosti Národní koordinační skupiny               

pro digitální vysílání v České republice na základě čl. II bodu 2 písm. k) Statutu 

Národní koordinační skupiny pro digitální televizní vysílání v České republice. 

 

Národní koordinační skupina pro digitální televizní vysílání v České republice (dále     

jen „NKS“) je pracovním orgánem vlády, jehož Statut vláda schválila usnesením                 

ze dne 11. června 2007 č. 668. NKS je centrálním koordinačním orgánem, jehož 

zřízení schválila vláda ČR z důvodu potřeby koordinovat celý proces přechodu                  

na digitální vysílání s přesahem do mnoha resortů a oblastí.  

 

Předložená zpráva byla schválena NKS dne 27. února 2008 na 18. zasedání a svým 

obsahem navazuje na zprávu předloženou 19. prosince 2006. Materiál nebyl na 

základě schválené výjimky  předsedou vlády rozeslán do připomínkového řízení. 

 

Materiál poskytuje transparentní přehled o celé problematice procesu přechodu              

na digitální televizní vysílání v České republice a jeho současném stavu.  

 

Hlavní část je věnována stávající situaci procesu přechodu, která byla zásadně 

ovlivněna několika událostmi. Jednou z významných událostí bylo vypracování                 

a přijetí zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské 

digitální televizní vysílání. Nová právní úprava, účinná od 1. ledna 2008, stanovuje 

transparentní podmínky v oblasti televizního vysílání, zajišťuje vstup novým 

provozovatelům televizního vysílání na tento trh a řešení situace stávajících 

provozovatelů televizního vysílání. Novela liberalizuje podmínky na televizním trhu, 

když výrazně upravuje a zjednodušuje pravidla a systém udělování licencí na televizní 

vysílání. Druhou významnou událostí bylo realizování pilotního projektu Domažlice, 
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v rámci kterého se uskutečnil přechod zemského analogového televizního vysílání              

na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „přechod“). Na základě tohoto projektu 

byly ověřeny některé skutečnosti, které budou využity při realizaci přechodu např.                   

při přípravě a realizaci informační kampaně, řešení pokrytí území signálem zemského 

digitálního televizního vysílání a kvalitě jeho příjmu. 

 

Další část materiálu je zaměřena na stěžejní místa celého procesu přechodu,                  

ke kterým jsou rozpracována potenciální rizika a jejich případné řešení. V blízké době 

bude vládě předložen ke schválení návrh nařízení vlády o Technickém plánu 

přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní 

vysílání, které stanovuje časový harmonogram přechodu v konkrétních územních 

oblastech České republiky.   

 

Dokument se  rovněž věnuje vlastní činnosti NKS a jejích pracovních skupin                  

a obsahuje také hlavní aktuální evropské trendy v digitalizaci a jejich vztah 

k podmínkám a možnostem v České republice. 

 

Přechod na zemské digitální televizní vysílání bude v České republice probíhat několik 

let a bude mít výrazný dopad na všechny její obyvatele. V průběhu tohoto období se 

dá předpokládat, že nastanou situace, na které bude nutno operativně reagovat                  

a flexibilně navrhnout jejich případné řešení. Vláda bude dále informována o dalších 

aktuálních krocích, zejména v oblasti přípravy a realizace informační kampaně. 

 

 

 


