1053/
Pozměňovací návrhy
poslance Marka Bendy 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

(sněmovní tisk 1053)

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 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.“.

Odůvodnění:
Cílem PN je zabránit nedovolené veřejné podpoře v podobě bezplatného vydání přídělů
rádiových kmitočtů komerčním operátorům sítí DVB-T2. A tímto zajistit nediskriminaci
operátorů jiných sítí elektronických komunikací, kteří příslušné příděly draží za
miliardové částky. Proto po skončení platnosti stávajících přídělů pro sítě DVB-T
proběhne k další alokaci uvolněného spektra výběrové řízení.
V rámci zajištění a implementace procesu přechodu zemského digitálního televizního vysílání
ze současného standardu DVB-T na standard DVT-2 budou po ukončení souběžného vysílání
prostřednictvím přechodových DVB-T2 sítí držitelům přídělů rádiových kmitočtů jejich
příděly změněny po podání žádosti podle ustanovení § 22a odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích (dále jen „ZEK“).
Rozhodnutí předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu o udělení přídělu rádiových
kmitočtů žadateli bude nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z členství České republiky
v Evropské unii a jejích harmonizačních záměrů. Touto změnou však nelze docílit
prodloužení platnosti stávajících přídělů rádiových kmitočtů (platnost přídělu pro vysílací
síť 1 končí dne 30. 5. 2023, platnost přídělu pro vysílací síť 2 končí dne 11. 5. 2021, platnost
přídělu pro vysílací síť 3 končí dne 10. 1. 2024 a platnost přídělu pro vysílací síť 4 končí dne
4. 3. 2022).
Při udělování nových rádiových kmitočtů pro šíření zemského televizního vysílání ve
standardu DVB-T2 musí Úřad postupovat podle § 21 a 22 ZEK, tj. Úřad vyhlásí výběrové
řízení, jako je tomu u přidělování rádiových kmitočtů pro jiné sítě elektronických
komunikací.
Tento postup zajistí nediskriminaci operátorů jiných sítí elektronických komunikací,
kteří rádiové spektrum nedostávají od státu zdarma, a naopak ho draží za miliardové
částky.

