
II. 
Předkládací zpráva 

 
 

Na základě Plánu legislativních prací vlády se vládě k projednání předkládá návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Hlavní principy navrhované právní úpravy lze shrnout do tří okruhů navrhovaných 

změn. Jednak je třeba reagovat na skutečnost, že právní úprava obou zákonů již neodpovídá 
stavu a rozvoji technologií, zejména po dokončení přechodu na zemské digitální televizní 
vysílání, a možnostem šíření vysílání prostřednictvím nových technologií a internetu. Návrh 
zákona je tedy projevem snahy reagovat na převratný technologický vývoj prostředí, v němž 
působí elektronická média. Současně se novelizací obou zákonů sleduje sladění jejich znění 
v těch ustanoveních, kde není důvod pro odlišnou právní úpravu. V neposlední řadě je účelem 
předloženého návrhu zákona promítnout do zákona o České televizi a do zákona o Českém 
rozhlasu zásady obsažené ve Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na 
veřejnoprávní vysílání. Toto Sdělení svou úpravou navazuje na Protokol č. 29 o systému 
veřejnoprávního vysílání v členských státech (Amsterdamský protokol), který stanoví, že 
ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie se nedotýkají pravomocí členských států 
financovat veřejnoprávní vysílání, pokud je takové financování poskytováno organizacím pro 
veřejnoprávní vysílání k plnění veřejných služeb. Podstatou Sdělení je garantovat 
provozovatelům veřejné služby v oblasti rozhlasového a televizního vysílání prostor pro 
rozvoj jejich služeb a zároveň stanovit určitá omezení a postupy, aby nedocházelo 
k narušování hospodářské soutěže a nepřípustnému využívání veřejných prostředků. Za tímto 
účelem Sdělení vyžaduje po členských státech Evropské unie jednak zavedení systému 
finanční kontroly zajišťujícího, aby výše veřejných prostředků poskytnutých k plnění veřejné 
služby odpovídala nákladům nezbytným k jejímu poskytování, a jednak úpravu procesu 
zavádění nových významných služeb nebo významných změn stávajících služeb v rámci 
poskytování veřejnoprávního rozhlasového a televizního vysílání 

 
 
Návrh zákona byl prostřednictvím elektronické knihovny Úřadu vlády dne ….. 2016 

postoupen do meziresortního připomínkového řízení připomínkovým místům určeným podle 
legislativních pravidel vlády se lhůtou pro sdělení připomínek do 20 pracovních dnů ode dne 
vložení do elektronické knihovny Úřadu vlády, tj. do 11. října 2016 včetně. 


