USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. července 2016 č. 648
o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání
Vláda
I.

schvaluje Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání včetně postupu
přechodu na technologicky vyšší standard DVB-T2, uvedenou v části III materiálu
čj. 914/16 (dále jen „Strategie“) s tím, že termín ukončení přechodu na DVB-T2 je
předběžně stanoven na 1. února 2021;

II. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem kultury a předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
a) připravit podle věcného záměru legislativních úprav uvedeného ve Strategii v rozsahu
nutném pro realizaci opatření podle Strategie a bez podrobnějšího hodnocení dopadů
regulace (RIA) a vládě do 30. září 2016 předložit návrh změn
aa) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
ab) nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za
využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů,
ac) nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků
radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání,
b) postupovat podle opatření uvedených ve Strategii,
c) zajistit realizaci navrhovaných kompenzací vyvolaných nákladů v návaznosti na
posouzení jejich souladu s právem Evropské unie Evropskou komisí s tím, že veřejnou
podporu lze poskytnout až po schválení opatření Evropskou komisí,
d) předkládat vládě každoročně vždy do 31. ledna každého kalendářního roku vyhodnocení
realizace přechodu na DVB-T2 s tím, že první vyhodnocení bude předloženo do
31. ledna 2017 a ve vyhodnocení ke dni 31. ledna 2020 bude uvedena informace
o dosaženém pokrytí obyvatel tak, aby mohla vláda zvážit možnost prodloužení termínu
ukončení přechodu na DVB-T2,
2. předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu postupovat ve správě spektra
v souladu s cíli a opatřeními ve správě spektra uvedenými ve Strategii, zejména pak
a) zajistit koordinaci kmitočtů pro nejméně dvě celoplošné přechodové a jednu regionálně
členěnou přechodovou síť DVB-T2 na stávajících vysílacích stanovištích celoplošných
sítí pro zajištění souběžného DVB-T a DVB-T2 vysílání ze stanoviště vysílače
s technickými parametry, které zajistí v maximální míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší
dopady na televizní diváky, v souladu s požadavky Strategie, a na základě žádosti
držitelů celoplošných přídělů vydat příslušná individuální oprávnění nejpozději do

31. srpna 2016 na potřebnou dobu tak, aby bylo možno zahájit výstavbu přechodových
sítí k datu stanovenému Strategií, a to nejpozději do 31. října 2016,
b) zajistit mezinárodní kmitočtovou koordinaci k sestavení finálních DVB-T2 sítí pozemního
digitálního televizního vysílání na stejných vysílacích stanovištích a s takovými
technickými parametry, které zajistí v maximální míře stejný rozsah pokrytí a nejmenší
dopady na televizní diváky včetně provedení refarmingu kmitočtů sítí v souladu se
Strategií, a to nejpozději do 31. prosince 2017;
III. doporučuje generálnímu řediteli České televize postupovat podle opatření uvedených ve
Strategii v rozsahu, které České televizi dovolují její provozní, ekonomické a legislativní
podmínky.

Provedou:
ministři průmyslu a obchodu,
kultury,
předsedové
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
Rady Českého telekomunikačního úřadu
Na vědomí:
generální ředitel České televize

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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