Zápis
z 9. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
konané dne 29. března 2016 od 13:00 hodin
ve Valdštejnově pracovně
Přítomni: Petr Bratský, Zuzana Baudyšová, Miluše Horská, Jaroslav Kubera, Ivo Mathé,
Eva Syková, Zdeněk Škromach
Omluveni: Daniela Filipiová, Petr Gawlas, Václav Láska, Jan Žaloudík
Hosté: dle prezenční listiny
Program jednání:
1. Zahájení schůze komise
2. Senátní tisk č. 196 – návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny
Dernerové a dalších senátorů, 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
3. Různé
4. Termín a pořad příští schůze
1. Zahájení schůze komise
Schůzi komise zahájil předsedající schůze, místopředseda komise sen. Petr Bratský.
Omluvil nepřítomné kolegy včetně předsedkyně komise a požádal sen. Zuzanu
Baudyšovou, aby se stala ověřovatelkou této schůze komise - komise návrh pořadu a
návrh ověřovatele schůze jednomyslně odsouhlasila.
2. Senátní tisk č. 196 – návrh senátního návrhu zákona senátorky Aleny
Dernerové a dalších senátorů, 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
Předsedající přivítal na schůzi komise navrhovatelku zákona sen. Alenu Dernerovou a
požádal ji, aby členům komise představila svůj návrh zákona. Senátorka Dernerovou
seznámila v krátkosti přítomné členy komise o záměru novely zákona, kterým je
především posílení pozice občanů při uzavírání smluv s mobilními operátory a
narovnání nyní nerovného vztahu mezi dodavateli těchto služeb a jejich odběrateli.
Předsedající předal řízení schůze místopředsedkyni komise sen. Evě Sykové a ujal se
zpravodajské zprávy k tomuto tisku. Ve své zprávě, kterou členové komise a
senátorka Dernerová obdrželi e-mailem, vyzdvihnul zájem o ochranu spotřebitelů a
upozornil na tzv. velkou novelu tohoto zákona, která je připravovaná v Poslanecké
sněmovně. Na závěr nedal ani doporučující, ani zamítavé stanovisko k tomuto tisku.
Současně upozornil, že zpravodaj tohoto tisku ve Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu PČR sen. Karel Kratochvíle k tomuto tisku připravuje
pozměňovací návrh. Navrhovatelka zákona zmínila, že stanovisko ČTÚ a MPO
k tomuto návrhu pozitivní. Po ukončení zpravodajské zprávy převzal řízení komise
sen. Petr Bratský.

V rozpravě se k tisku vyjádřili všichni přítomní členové komise a na závěr rozpravy
vystoupil člen Rady Českého telekomunikačního úřadu pan Ondřej Malý (vystoupení
p. Malého bylo jednomyslně odsouhlaseno členy komise). Zdůraznil, že ČTÚ se
intenzivně
pokouší
o
narovnání
vztahu
mezi
dodavateli
a
odběrateli
telekomunikačních služeb, největší z operátorů ČTÚ vyzval k nápravě chyb, ale
bohužel bez výsledku.
Rozprava byla přerušena na žádost sen. Miluše Horské, která členy komise krátce
informovala o možnosti návštěvy Pardubicka v termínu 6. 6. 2016 se zaměřením na
regionální a veřejnoprávní média.
Pokračující rozprava byla ukončena – předsedající vyzval členy komise k vyjádření
svého stanoviska k tisku. Sen. Horská a Baudyšová navrhly podpořit senátní návrh
zákona – hlasování 4 pro, 0 proti, zdrželi se 3. Návrh byl přijat – komise vydala
doporučující stanovisko k tomuto tisku – viz usnesení č. 14.
Sen. Petr Bratský poděkoval sen. Dernerové za účast na jednání komise a přešel
k bodu Různé. Ze schůze se omluvila sen. Horská.
3. Různé
V bodě Různé informoval předsedající o návštěvě komise v Českém rozhlase, dále o
plánované návštěvě České televize (26. dubna 2016).
Senátor Zdeněk Škromach navrhnul komisi návštěvu Hodonínska s návaznou
návštěvou komise na zahájemí 56. ročníku Zlín film festivalu ve Zlíně v termín 26. –
28. května 2016. Návrh byl jednomyslně schválen – viz usnesení č. 15.
Předsedající komise přednesl návrh nepřítomné senátorky M. Horské, která by členy
komise ráda pozvala na jednodenní výjezd na Pardubicko se zaměřením na regionální
a veřejnoprávní média dne 6. 6. 2016. Detailní program bude upřesněn. Komise
návrh jednomyslně přijala, viz usnesení č. 16.
Předsedající komise na závěr informoval členy komise o návrhu termínu pracovní
cesty do Norska. Termín navrhovaný naším ZÚ je druhá polovina října 2016, což je
vzhledem ke končícím mandátům části členů komise nevyhovující. Tajemnice komise
prověří možnost návštěvy Portugalska v I. polovině roku 2016. Změna byla
jednomyslně odsouhlasena a bylo přijato usnesení č. 17.
4. Termín a pořad příští schůze
Termín schůze komise bude stanoven podle potřeby komise a senátoři budou obesláni
pozvánkou prostřednictvím e-mailu.
Předsedající poděkoval přítomným senátorům za účast na 9. schůzi Stálé komise
Senátu pro sdělovací prostředky v 10. funkčním období.
v. z. Petr Bratský, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Zuzana Baudyšová, v. r.
ověřovatelka Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Zapsala:
Kateřina Šarmanová
tajemnice Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

