
 
K možnosti stávajících provozovatelů digitálního televizního vysílání měnit vysílací síť systému DVB-T. 
 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se na svém 14. zasedání konaném ve dnech 1. – 2. srpna 
2006 zabývala otázkou vztahu již udělených licencí na digitální celoplošné televizní vysílání k novele 
zákona č. 231/2001 Sb. (zákon č. 235/2006 Sb. účinný od 31. května 2006) ohledně možnosti 
provozovatelů digitálního celoplošného televizního vysílání změnit v licenci vymezenou vysílací sít 
systému DVB-T. 
 
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., ve znění novely provedené zákonem 
č. 235/2006 Sb., tedy ve znění účinném od 31. května 2006, mezi základní povinnosti provozovatelů 
vysílání a provozovatelů převzatého vysílání patří povinnost provozovatele vysílání oznamovat 
Radě síť elektronických komunikací, ve které digitálně šíří program. 
 
Zákonná úprava účinná od 31. května 2006 tedy konečně odráží jeden z politických principů 
digitalizace vysílání, a sice, že digitální licence bude tzv. „negotiable“, tzn. že držitel licence bude 
vyjednávat s provozovateli sítí elektronických komunikací (tzv. multiplexů) o tom, ve které síti bude 
svůj digitální program šířit. Tento princip ovšem zákon ve znění účinném před 31. květnem 2006 
neznal, tedy ani v době rozhodování o udělení digitálních licencí, ani v době vyhlášení licenčního 
řízení. Rada vyhlásila dvě oddělená licenční řízení, pro síť „B“ a „C“, proto následný proces licenčního 
řízení musel vyústit ve vydání dvou správních rozhodnutí a umístění jednotlivých digitálních programů 
do sítí „B“ a „C“. 
 
Zákon č. 231/2001 Sb. s účinností od 31. května 2006 rovněž nově definuje územní rozsah vysílání: 
podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb. se pro účely tohoto zákona rozumí 
územním rozsahem vysílání v případě celoplošného vysílání celé území České republiky. 
 
Podle ustanovení § 18 odst. 4 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. rozhodnutí o udělení licence musí 
obsahovat územní rozsah vysílání podle § 2 odst. 1 písm. y). 
 
Rada nyní očekává, že si provozovatelé digitálního celoplošného televizního vysílání podají 
žádost o změnu územního rozsahu vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 
Sb. Taková změna by v případě všech provozovatelů digitálního celoplošného televizního vysílání 
s licencí měla vést k novému vymezení územního rozsahu jako celého území České republiky, 
z výroku rozhodnutí by bylo zcela vypuštěno vymezení sítě elektronických komunikací a provozovatel 
by tak mohl nadále vyjednávat o tom, ve které síti bude svůj digitální program šířit a tuto skutečnost 
pak Radě oznamovat. 
 
Tím se dostanou udělené licence do souladu s výše uvedeným principem, který sice byl Radě v době 
rozhodování o udělení licence v politické rovině znám, ale nemohla se jím řídit, neboť nebyl součástí 
platné právní úpravy, a když navíc Rada byla vázána podmínkami licenčního řízení, tak jak je 
v souladu s původně platnou právní úpravou vyhlásila. 
 


