
(platí od 214. 10. 2011 do 1. 9. 2017)

483/1991 Sb.

ZÁKON

o České televizi

ve znění zákona č. 36/1993 Sb., zákona č. 253/1994 Sb., zákona č. 301/1995 Sb.,
zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 82/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 304/2007

Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 132/2010 Sb.,
zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 302/2011 Sb.. a zákona č. 252/2017302/2011 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3
 

(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že
a)    provozuje  zemské  celoplošné  digitální  analogové  televizní  vysílání  alespoň  4dvou  televizních  programů,

multimediálního  obsahu  a  doplňkových  služeb  prostřednictvím  sítě  zemských  vysílacích  rádiových  zařízení  s
využitím  rádiových  kmitočtů  vyhrazených,  popřípadě  jiných  technických  prostředků  tak,  aby  v  součtu  území
pokrytého  signálem zemského analogového nebo  zemského digitálního  televizního  vysílání  a  území  pokrytého
signály souběžného zemského analogového a zemského digitálního televizního vysílání byla pro Českou televizi
státním  orgánem,  který  vykonává  správu  kmitočtového  spektraobyvatele  České  republiky  zajištěna  možnost
příjmu těchto televizních programů v rozsahu podle zvláštního právního předpisu 1codstavce 3, a to za podmínek
stanovených zvláštním právním předpisem 1a),

b)    provozuje  zemské  digitální  televizní  vysílání  televizních  programů uvedených  v  písmenu  a)  a  dalších  alespoň
dvou televizních programů zahrnutých v souhrnném datovém toku složeném z dílčích datových toků náležejících
televizním a  rozhlasovým programům, multimediálnímu obsahu a doplňkovým službám veřejné služby v oblasti
televizního  a  rozhlasového  vysílání,  upravených  pro  společné  šíření  prostřednictvím  zemské  sítě  vysílacích
rádiových  zařízení  s  plánovaným  pokrytím  alespoň  95  %  obyvatel  České  republiky  počítaných  podle  údajů
vyplývajících z posledního sčítání lidu 1b) (dále jen "multiplex veřejné služby"),

bc)    jako  provozovatel multiplexu  veřejné  služby  sestavuje  společně  s Českým  rozhlasem  souhrnný  datový  tok  a
odpovídá za jeho správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,

cd)  zřizuje síť vlastních zpravodajů,
de)  v oblasti zpravodajských a publicistických pořadů zajišťuje regionální vysílání prostřednictvím televizních studií

České  televize  (dále  jen "televizní studia") pro území  jejich působnosti. Regionální vysílání každého  televizního
studia musí vyváženě obsahovat příspěvky z celého území jeho působnosti,

e)f)   vytváří archivní fondy, udržuje je a podílí se na jejich využívání jako součásti národního kulturního bohatství,
f) g)  podporuje českou filmovou tvorbu a kulturní projekty,
gh)  vysílá díla domácí a zahraniční tvorby,
h)i)      poskytuje  alespoň  na  jednom  vysílaném  programu  24hodinovou  programovou  službu,  včetně  aktuálního

zpravodajství,
ij)   poskytuje teletextové služby,
j) k)   opatřuje alespoň 70 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými  titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů

vyrábí  v  českém  znakovém  jazyce  nebo  opatřuje  simultánním  tlumočením  do  českého  znakového  jazyka  pro
osoby  se  sluchovým  postižením  a  dále  alespoň  10 %  vysílaných  pořadů  zpřístupňuje  pro  osoby  se  zrakovým
postižením,

k)l)   vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb,
l)  m) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,
m)n)    poskytuje  veřejnosti  informace  a  obsah  podle  §  2  odst.  1  prostřednictvím  internetových  stránek  a  aplikací

České televize,.
n)    kinematografická díla  zahraniční  tvorby,  filmy a seriály  zahraniční  tvorby vytvořené pro  televizní  vysílání,  které

jsou opatřeny dabingem, vysílá  zároveň v původním znění  s  titulky v  českém  jazyce, nebráníli  tomu překážky
právní nebo technické povahy.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 



§ 3a
 

(1) V multiplexu veřejné služby musí být alespoň 80 % souhrnného datového toku vyhrazeno šíření televizních a
rozhlasových  programů.  Zbývající  část  souhrnného  datového  toku  multiplexu  veřejné  služby  lze  využít  k  šíření
doplňkových služeb.

(2) Česká televize je povinna umístit v multiplexu veřejné služby vysílání programů Českého rozhlasu v rozsahu,
jímž Český  rozhlas  naplňuje  veřejnou  službu  v  oblasti  zemského  digitálního  rozhlasového  vysílání  podle  zvláštního
právního  předpisu  1d).  Náklady  spojené  s  provozováním multiplexu  veřejné  služby  Česká  televize  účtuje  Českému
rozhlasu,  popřípadě  poskytovatelům  doplňkových  služeb,  podle  výše  jejich  podílu  na  souhrnném  datovém  toku
multiplexu veřejné služby.

(3)  Televizní  programy,  pořady  a  jejich  části  šířené  prostřednictvím  multiplexu  veřejné  služby  může  Česká
televize digitálně šířit rovněž prostřednictvím jinýchdružic a sítí a služeb elektronických komunikací.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 14a a 14b
 

zrušeny
 

§ 15
 

Tento  zákon  nabývá  účinnosti,  s  výjimkou  §  11  odst.  2,  dnem  1.  ledna  1992.  Ustanovení  §  11  odst.  2  tohoto
zákona nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
 
 

1)       § 4 zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a
Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků.

1a)      Čl. VIII zákona č. 153/2010 Sb., 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 některé další zákony.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


