Zápis z 31. zasedání Národní koordinační skupiny
pro digitální vysílání v ČR ze dne 17. 12. 2009
doba konání: 15:00 - 17:00 hod. na MV v budově Centrotexu
Přítomní členové a hlasující alternáti:
Ing. Zdeněk Duspiva, předseda NKS,národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR
PhDr. Pavel Dvořák, CSc., člen NKS za ČTÚ
Mgr. Michal Novák, člen NKS za MV
Mgr. Martin Žárský, alternát NKS za MPSV
Ing. Jana Vohralíková, alternátka NKS za ÚV
Ing. Jana Konopiská, alternát NKS za ÚOHS
Ing. Zdeněk Musil, CSc., alternát NKS za MŽP
Ing. Pavel Kalina, alternát NKS za MF
Mgr. Luděk Schneider, alternát za MK
Mgr., MgA. Zuzana Chudomelová, alternátka člena MPO
Přítomní alternáti bez hlasovacího práva:
Ing. Vladimír Hejkal, alternát člena MV
Ing. Jiří Duchač, alternát za ČTÚ
Organizační výbor NKS:
Denisa Hrabáková, vedoucí OV NKS
Zasedání řídil předseda NKS a národní koordinátor Ing. Zdeněk Duspiva
a podle programu byly projednány tyto body:
1. Zahájení a aktuální informace










Předseda přivítal přítomné nové kolegy: člena NKS za MV - ředitele kanceláře
NMV pro informatiku Mgr. Michala Nováka a zástupkyni Úřadu vlády Ing. Janu
Vohralíkovou.
Aktuální události a stěžejní problémové okruhy byly členům NKS rozeslány
a předány před jednáním v písemné podobě spolu s komplexní rekapitulací
dosavadních události v rámci realizace informační kampaně – viz příloha č. 1).
V pondělí dne 21. 12. 2009 je na programu jednání vlády předložen materiál
Rozpočet účtu ČT po mezirezortním připomínkovém řízení. Druhým materiálem
předloženým pro jednání vlády je Odvolání a jmenování 1. místopředsedy
NKS.
Předseda mj. informoval i o některých provozních komplikacích při realizaci
kampaně, včetně časových prodlev a s tím spojených obtíži při signaci smluv
na České televizi.
Proběhla celá řada veřejných odborných akcí a PR aktivit včetně tiskových
konferencí k problematice OZP nebo k zahájení informační kampaně
v Sušickém regionu.
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2. Návrh podrobné struktury rozpočtu na rok 2010
Předseda NKS předložil aktualizovaný návrh podrobné struktury rozpočtu účtu ČT
na rok 2010 – viz přílohy zápisu č. 2 a 3 (informační kampaň, podpora OZP
a technická asistence pro sociální a zdravotní ústavy) spolu s komentářem
a rekapitulací čerpání finančních prostředků dle plánu na rok 2009. Návrh na rok
2010 vychází ze základních parametrů návrhu celkového rozpočtu na rok 2010 na
podporu digitalizace. Návrh je koncipován v položkách bez DPH, které je
samostatnou složkou rozpočtu účtu ČT. V souladu s návrhem budou postupně
realizovány příslušné veřejné soutěže na jednotlivé prvky kampaně a podpory.
K předloženým materiálům a návrhu proběhla diskuze (úpravy DPH od 1. 1. 2010
ad.)
Usnesení: Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice
schvaluje podrobnou strukturu čerpání rozpočtu na rok 2010.
Hlasování NKS – schváleno jednomyslně
Počet přítomných hlasujících členů NKS - 10
PRO
– 10
PROTI
– 0
ZDRŽELO
– 0

3. Plán NKS pro rok 2010
Předseda NKS informoval o jednotlivých hlavních úkolech a činnostech NKS
plánovaných pro příští rok – viz příloha zápisu č. 5

4. Dotace sociální ústavy a ústavy zdravotní péče
Předseda NKS předložil návrh čerpání prostředků na technickou asistenci
sociálním a zdravotním ústavům jako další fáze komplexního projektu (zejména
zařízení z oblastí Sušice, Prahy, Plzně a dalších dle prověření odbornou firmou) viz příloha zápisu č. 4 a otevřel rozpravu. Návrh bude doplněn o přesné technické
specifikace rozdílu mezi variantami A a B. Částky jsou uvedeny bez DPH.
Usnesení: Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v České republice
schvaluje rozpočet technické asistence zdravotnickým a sociálním
zařízením ve variantě B (bez DPH).
Hlasování NKS – schváleno jednomyslně
Počet přítomných hlasujících členů NKS - 10
PRO
– 10
PROTI
– 0
ZDRŽELO
– 0
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5. Různé















Legislativa – diskuze o aktuálních návrzích a dalším projednávání
+ důraz na úpravy ve prospěch digitálního vysílání.
Zástupce MK L. Schneider informoval přítomné o návrhu zákona
o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, který čeká na
projednání v PSP.
Zástupkyně MPO Z. Chudomelová informovala o tom, že novela ZEK-u
bude předložena v pondělí na jednání vlády. S možností nabití účinnosti
v srpnu 2010. Novela ZEK-u bude podána ve shodném znění, jako
původní vládní návrh novely s minimálními úpravami.
Předseda ČTÚ upozornil na aktuální průzkum a výzkumné šetření
domácností (příjmy, statistická data 4500 domácností).
Závěry: 38% domácností již přešlo na digitální vysílání.
Vybavení: rovnost podílu TV digitální vysílání a vysílání přes STB.
Předseda ČTÚ informoval o problematice digitální dividendy – diskuze
k souvisejícím kmitočtům na konci 1. Q. 2010. Čeká se na harmonizační
dokumenty EU.
Na ČTÚ probíhá VŘ na operátora sítě - Digitální rozhlas.
ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE pořádali seminář k DVB-T2.
Předseda ČTÚ informoval obecně o stavu a řešení aktuálních sporů
v rámci digitálního vysílání a o spolupráci s ÚOHS v rámci příslušných
kompetencí.
Rekapitulace problematiky a korespondence ve věci vypínání
analogového TV vysílání Sušice Svatobor – případ TV NOVA.

Přílohy:
1. Stručná informace o činnosti NKS
2. Komentář k rozpočtu
3. Rozpočet - podrobná struktura pro rok 2010
4. Rozpočet technická asistence pro sociální a zdravotní ústavy
5. Základní plán a HMG činnosti NKS 2010
Další jednání NKS bude svoláno v roce 2010 dle aktuálního vývoje.

Zapsala: Denisa Hrabáková
vedoucí OV NKS

Schválil: Ing. Zdeněk Duspiva, v.r.
předseda NKS
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