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1 Úvod

Tato diplomová práce přináší souhrnný pohled na proces digitalizace pozemního

televizního vysílání v České republice. Zabývá se nejen změnou technologickou,

ale také dalšími aspekty přechodu na nový, dá se říc i revolučn í systém přenosu

obrazové informace. Zmapuje vývoj státní politiky v tomto směru , legislativní

změny a harmonizaci celého systému s te lekomun ikační vizí org á n ů , současně ale

také dalších stá t ů , Evropské unie. Práce se také zaměří na podmínky uděl ován í

licencí pro provozovatele jednotlivých program ů , které by v budoucnu měl y

rozšíř it mediální trh v zemi a zhodnotí pr ůb ě h přechodu na nový systém digitálního

přenosu obrazu.

Původn ím cílem diplomové práce byl monitoring a zhodnocení průb ěhu přechodu

České republiky z pozemního analogového televizního vysílání na systém

pozemního digitálního televizního vysíláni. Práce měla také přinést srovnání

původn ích pl án ů státu i provozovatel II jednotlivých vysílacích sítí (mu lt iplexů) a

digitálních program ů a konečného stavu po 1. dubnu 2007. V tomto termínu mělo

podle zákona I dojít ke spuštěn í prvních digitálních programll. Vzhledem

k událostem, které nastaly v roce 2006 po udělen í prvních licencí - p ředevším

jejich zrušení v rámci soudního sporu televize Nova, ale také zánik Ministerstva

infonnatiky a neshody oh ledně Technického plánu přechodu na digitální vysílání 

však nebude možné tento úkol zcela naplnit. Práce tedy bude oproti p ů vodn ímu

plánu srovnávací pouze v takové m íře , kterou dovolí současná situace na trhu.

K ilustraci změn, které digitalizace přináší , poslouží současné digitální zemské

vysílání Česká televize'. (nové digitální programy České televize - ČT24 a ČT4

Sport, které jsou dostupné skrze pokusné pozemní digitální vysílán í divákům

v Praze a Brně, nově také pro uživatele na Domažlicku.

I Zákon Č. 231/200I Sb. o provozování rozhlasovéhoa televizního vysílání ve znění pozdějších

předpis ů stanoví vysílatelům povinnost zahájit vysílání nejpozději do jednoho rokuod získání
licence.
2 Nové digitální programy České televize - ČT24 a ČT4 Sport, které jsou dostupné skrze pokusné
pozemní digitální vysílání div ák ů m v Praze a Brně, nově také pro uživatele na Domažlicku.
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Text je zpracován na základě dostupných zdroj ů , které nejsou pro potřeby

zobecn ěn í a souhrnného popisu p ř íli š obsáhlé. Hlavním zdrojem informací se

nakonec staly č lán ky a informace publikované na specializovaných serverech

(předevš ím www.digizone.cz.') materiály vlády ČR, jednotlivých pracovních

skupin v systému státní správy, Ministerstva informatiky, Ministerstva kultury a

zákony ČR, které souvisí s touto problematikou. Velkou část zdrojového materiálu

tvoří dokumenty obou regul átorů televizního vysílání - Rady pro rozhlasové a

televizní vysílání i Českého telekomunikačního ú řadu . K orientaci v událostech

před rokem 2004 využívá autor publikace Zde ň ka Duspivy". Autor přihl édl také

k vývoji digitálního pozemního vysílání v Evropě a k závěrům odborných diskusí a

konferencí na stejné téma. Velmi cenným zdrojem pro úspěšné vypracování této

studie byly konzultace s vedoucím práce Milanem Šmídem a diskuse s ředi telem

projektu digitalizace České televize Pavlem Hanušem.

2 Digitální zemské televizní vysílání v ČR

Televizní vysílání v České republice má za sebou více než padesátiletou historii,

během které došlo k několika významným technologickým změnám5 . Televizní

technika i televizní program se od roku 1953, kdy zača l vysílat první program

Českos l ovenské televize, zcela proměnily . Několikahodinové nekvalitní černob ílé

vysílání v sedmdesátých letech nahradil barevný obraz a pravidelný "celodenní"

program. Postupem času přibývaly nové pořady a s nimi i druhý program. Změnily

se možnosti živých přenosů , zdokonalila technika, ale i pokrytí, vysílání se rozšířilo

na celou populaci. Velký boom televizního při šel také po roce 1989. V ČR zača l i

J Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz/>
4 DUSPIVA, Zdeněk : Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. 1.
vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7
5 Např. zavedení přímých sportovních p řenos ů přechod od černobílého k barevnému vysílání,
vznik druhého programu nebo propojení jednotlivých studií
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vysílat noví provozovatelé - na českou televizní scénu přiby l y další dva celoplošné,

tentokrát ale komerční programy - TV Nova a TV Premiéra (dnes Prima) 6.

Během devadesátých let pak na český trh vstoupili také provozovatelé satelitních a

kabelových sítí, kteř í za úplatu div ákům poskytli dosud nevídané množství

zahran ič n ích televizních programů. Postupem času se v jejich nabídce objevují také

české mutace zahran ič n íc h kan ál ů , ale i p l ně české programy. Tito provozovatelé

př i nes l i na český trh pluralitu obsahu - diváci již v naleznou specializované

programy s jednotným obsahem. V zah ran ičn í konkurenci se prosadil např íkl ad

český hudební kanál Óčko , který se stal dobře propracovanou alternativou světově

nejrozšířen ěj šího hudebního kanálu MTV.

Kabelové a satelitní systémy však v současné době ani zdaleka nepokrývají celou

populaci České republiky. Až 75 % obyvatel ČR? nadále používá k p ř íjmu

televizního vysílání síť analogových vysí la č ů" . Ty jsou ale součástí km itočtové

mapy Evropské unie, jej íž členové se zavázali k přechodu na digitální pozemské

vysílání. Česká republika přistoup i la už v roce 1997, přestože nebyla součást í EU,

k mnohostranné dohod ě", jejímž cílem byla koordinace technických kritérií a

postup ů p ři zaváděn í zemského digitálního vysílání. Po mnohaletých jednáních

stanovily orgány Evropské unie jako nejzazší termín vypnutí analogového signálu

31.12. 201210
. Vzhledem k propojení kmitočtových pásem na celém kontinentu je

nevyhnutelné pokrytí území ČR signálem digitálním ještě před tímto termínem.

6 Na základě Zákona č . 468/1991 Sb. ve znění pozděj ších předpisů vznikl v České republice duální
systém televizního vysílání - rozlišujeme provozovatele ze zákona (veřej noprávn í ČT) a
provozovatele s licencí
7 Údaj pochází z prezentace Bilance české digitaliza ce řed i te le projektu digitalizace ČT Pavla
Hanuše, kterou přednes l 17. kv ětna 2007 na konferenci D1Glmedia 2007.
8 ve větš i ně evropských zemích je podíl kabelového, satelitního a pozemního vysílání odlišný 
terestr iální cestou přijímá TV signál minimumobyvatel. Digitalizace pozemního vysílání tu
zdaleka není tak nutná jako v ČR, přesto (možná právě proto)je j iž v některých zemích zcela
dokončena

9 tzv. Dohoda Chestcr 1997 viz např . Zpráva o stavu vysílání a č innosti Rady České republiky pro
rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1. 200I - 31.12.200I, Rada ČR pro rozhlasové a
televizní vysílání, 28.2.2002 (cit. 20. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.rrtv.cz!cz!static/zpravy/index.htm>
10 Výsledky regionální radiokomun i kační konference mezinárodní t elekomun ikačn í unie (RRC
04/06) o rádiových kmitočtech pro š íření zemského digitálního televizního vysílání. (cit. 12. 4.
2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz!l/download/Mczinarodni%20aktivity/konecnaJ prava_RRC_04_06.pdf.>
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Český telekomunikační ú řad svým posledním rozhodnutím určil pro vypnutí

analogového vysílání pro celé území ČR datum 31.12. 2010" .

2.1 Digitalizace je nevyhnutelná

Dosavadní analogové televizní vysílání funguje na základě spoj itého

elektromagnetického signálu, tedy j ednosměrného toku informací. Jeho přenos

zaj i š ťuj e s íť vysíl ač ů , které využívaj í omezeného km i točtového spektra. Ve

stejném prostoru vedle sebe funguje televizní vysílání, rozhlasové vysílání,

telefonní spojení a další zařízen í určená pro komunikaci, využívaj ící rádiového

přen osu. Velikost a fáze nosné vlny se neustále mění například podle jasu č i barvy

obrazu". To s sebou nese jistá kapacitní omezení - analogový p řeno s pomocí

radiových vln trpí nedostatečnou kvalitou, která se prom ě ňuje v závislosti na

vlastnostech přen ášeného signálu nebo pokrytí určitého území, ale také vzhledem

k aktuálním povětrnostním podmínkám.

V so učasnost i je kmitočtové spektrum České republiky maximálně využito.

Analogové systémy televizního i rozhlasového vysílání zcela vyčerpaly veškeré

rezervy pro zlepšení kvality. Takové využití kmitočtového spektra zcela

znemo ž ň uje vznik další celoplošné televizní stanice, aniž by došlo

k nedostatečnému pokrytí. Možnost spuštění nového televizního kanálu je

v podstatě zcela vyloučena . Zatím jediným možným způsobem, jak dospět

komplexního zlepšení situace v ČR, se tak stává digitalizace televizního vysílání,

která umožní využít stávaj ících km i točtů při mnohem větš ím rozsahu vysílání p ři

stávaj ící kval i tě .

I I Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
televizní vysílání - Opatřen í obecné povahy č . OOP/15/12.2006-39 (TPP), Český telekomunikační

úřad , 28.I2.2006, (cit. 4. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/ I/download/Tiskovc_zpravy/TPP_dokumcnty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
12 DUSPIVA, Zdeněk : Digitalizacejako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. I.
vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7.
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Digitalizace televizního vysílání už proběhl a v mnoha zemích EU. Dokonce i v ČR

je možné už dnes naladit komerční digitální vysílá ni", jedná se zde ale o přenos

pomocí kabelových a satelitních sítí. Vzhledem k počtu občanů závislých na

zemském terestriálním vysílání a rozhodnutí EU o úplném vypnutí analogového

signálu, j e digitalizace zemského televizního vysílání opravdu nevyhnutelná. Česká

republika ale na druhé s traně může p ř i př ípravě a samotném provádění přechodu

těžit z bohatých zkušeností (nejen) ostatních evropských zemí se zaváděn ím

nového systému.

2.2 Přínos digitálního vys íl ání"

Jak už bylo řečeno, kmitočtové spektrum ČR je maximálně využito. Současné

požadavky na přenos informací vysoce převyšují možnosti přenosu rádiovými

vlnami. Analogový systém přenosu není schopen tyto požadavky naplnit - úměrně

množství přenášených informací roste obsazení část i km itočtového spektra. Pokud

tedy chceme přenášet více informací, musíme tomu p ři způsobit přenosovou

soustavu.

Digitální systém přenosu funguje na rozdíl od spoj itého elektrického signálu II

analogu na bázi rozkladu a opětovného složení informace z jednotlivých část í.

Informace (v našem případě televizní vysílání, tedy obraz a zvuk) je v rámci

procesu přenosu rozložena do velkého počtu e lementů s určito u č íse l no u hodnotou.

Televizní signál se tak mění na řad u č íse l, která se transportuje od televizního

studia přes přenosovou soustavu a r ů zn á kódovací zař ízení až ke koncovému

uživateli, kterým je televizní divák.

Tento systém se od analogového přenosu Iiší v mnoha ohledech. P řenos

digitálního, tedy číslicového signálu je především spo l ehlivěj ší a úsporněj ší.

IJ České celoplošné stanice Prima, ČT I a ČT2 vysílají d ig i tálně už od roku 1997- jedná se však o
vysílání v systému DVB-S (satelitní přenos) . Programyjsou dostupné také v nabídce kabelových
rozvodů . Od roku 2000 se testuje experimentální zemské vysílání DVB-T.
14 DUSPIVA, Zdeněk : Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. 1.
vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7.
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Přestože si vyžaduje kompresi informace'", umožňuj e její přenos bez zkreslení a

s mnohem větší odolností proti rušení vn ěj ším i vlivy. Digitální přenos má současně

menší nároky na š í řku kanálu - umo ž ň uj e úsporněj ší využití kmito čt ů, Další

d ů le žitou vlastností tohoto typu přenosu je značné zvýšení komfortu obsluhy na

obou stranách (poskytovatel vysílání i divák) a zlepšení uživate lského rozhraní l6
.

2.3 Digitální vysílání způsobí změny na televizním trhu

Přechod z pozemního analogového vysílání na systém digitální bude znamenat

změny nejen v technologické oblasti, ale bude mít dopad také na jednotlivé aktéry,

pohybující se na trhu s televizním vysíláním. Změna čeká jak na provozovatele

všech typ ů vysílacích sítí (zemských analogových především , vliv bude znatelný

ale i u provozovatel ů kabelového č i satelitního p říj mu") a jednotlivých televizních

program ů, tak předevš ím i na diváka.

Technologická specifikace systému digitálního přenosu implikuje větš i n u změn ,

které s sebou přechod na tento zp ůsob televizního vysílání přinese . Hospodárnějš í

využití kmitočtového spektra umožní jeho další efekt ivnějš í využití. Namísto

dnešních čtyř celoplošných televizních stanic bude za předpokladu digitalizace

možné vytvoři t hned v první fázi přechodu až šest celoplošných digitálních

multi plex ů . Každý z nich pak mů ž e obsahovat čtyř i celoplošné programy

s dostatečným pokrytím, vedle toho j eště rozhlasové vysílání a řadu doplňkových

služeb. V ideálním p řípadě tedy mů ž e na území České republiky vysílat v systému

zemského digitálního vysílání až 24 televizních stanic". V současnost i se stále

buduj í první tři dočasné multiplexy - A, B a C.

15 Během komprese obrazu a zvuku dochází k vypouštění nadbytečných částí signálu - odstraní se
nap ří klad ty složky obrazu, které jsou lidským okem nepostřehnutelné .

16 Technické základy DVB-T, Procházka Ivo, Toman J i ří (cit. 24. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ccskatclcvize.cz/specialy/digict/kapitola4.htm>
17 Navýšení programové nabídky zemského vysílání může zbrzdit pří růstek zákazníků pro tyto
provozovatele, zvýší se konkurenčn í prostřed í a diváci budou mít větš í možnost volby.
18 Za p ředpokl adu kvality obrazu na úrovní dnešního systému PAL a stávajícího kódování obrazu
ve formátu MPEG-2. Pokud by se využilo nověj šího kódování MPEG-4, mohl by být počet

programů j eště vyšší.
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Nejv ět š írn přínosem digitalizace televizního vysílání pro diváka je tedy větší

programová nabídka. Větší počet programII mů že zajistit větší pluralitu obsahu"

(za předpoklad u součinnosti složek státní správy, které figu rují v průběh u

Ii cenčn ího říze ní) a konečně také konkurenční prostředí (a to nejen v oblasti

reklamy). Nezanedbatelnou výhodou digitálního vysílání je také vysoká a

především stálá kvalita obrazu a zvuku. Digitální přen os umožní zavést zcela nové

d opl ňkov é služby a vnést do tohoto typu mediální komunikace, jehož podstatnou

vlastností dosud byla j ednosměrnost, možnost zpětné vazby. Digitalizace umožní

provozovatel ům vysílání nabízet nové služby, které zcela p řekonaj í dosavadní

teletext. Interaktivita a virtuální technologie vstoupí skrze nové typy t el evizorů do

všech domácností. Užívání televize se časem změn í z pasivního sledování na

multimediální zážitek - součástí digitálních mul tipl exů bude samozřej mě i nabídka

internetu.2o

Zavedení digitálního televizního vysílání bude obrovskou změnou, kterou ale vývoj

na tomto poli neskončí. Postupná digitalizace veškerých obsahů a komunikačních

kanálů bude jen předstupn ěm zavedení HDTV, televize s vysokým rozlišením.

Digitální přenos také umož ňuje dosud v podstatě nemožný mobilní příjem ve stálé

kva l i tě. Signál si ji udrží až do rychlosti 200 km/hoNic už tedy nebrání sledování

televize v autech č i, jednoduše řečeno , za pohybu."

P řechod na digitální televizní vysílání bude mít dopad také na společnost. V oblasti

ekonomické bude znamenat nové pracovní i investi ční příl ežitosti , současně bude

mít příznivý vliv také na životní prost řed r". V rámci rozvíjející se i n formačn í

spo lečnost i m ů ž e zastoupit některé další digitální technologie, jej ichž užití j e

komplikované či dokonce nedostupné pro určité skupiny obyvatel (například

intemet pro seniory).

19 Velmi důležitá je role regulačn ích orgánů, které udělují licence kjednotlivým programům.

Reálná pluralita obsahu závisí na výběru jednotlivých projektů - v našem případě na podmínkách
l i cenčního řízení , je hož vypsání má na základě zákona č 231_200 I Sb. na starosti RadaČR pro
rozhlasové a televizní vysílání.
20 Výhody a nevýhody digitální televize, Česká televize, (cit. 13. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola8.htm>
2 1 DUSPIVA, Zdeněk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. I.
vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7.
22 Digitální vysílání vyžaduje nižší energetické náklady a šet rnější provoz pro okolní prost ředí.
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2.4 Komplikace spojené se zaváděním nového systému

Přes všechny výhody, které digitalizace přiná ší , není možné vynechat negativní

dopady, které proces m ů že mít. Především musí spuštění systému předcházet

rozvoj nových přenosových soustav - digitálních sítí. Tento krok je velice

nákladný, ale také nutný. Zvýšení nákl adů při zavádění digitálního vysílání se

projeví také na straně spotřeb ite le - k příj m u digitálního signálu je zapotřebí buď

užití zcela nového televizoru se zabudovaným digitálním tunerem a nebo nákup a

instalace př ídavného zařízen í - tzv. set-top boxu. V některých evropských zemích

p ři s toupily vlády k rozhodnutí dotovat tyto p ř í stroj e' :' , v České republice se o tomto

vede diskuse (i v rámci zákona) s ohledem na nízkopříjmové skupiny a občany se

zdravotním postižením. O jasném vymezení takové podpory zatím nebylo

rozhodnuto. Ceny set top bOXlt se pohybuj í na českém trhu v někol i ka cenových

relacích, jednodušší základní typy se prodávávají kolem 1500 korun" .

Dočasné zvýšení nákladů je dalším negativem procesu přechodu . Pokud se stát

rozhodne podporovat n ízkop ř íjmové skupiny obyvatel v pořízení set top boxů ,

nemělo by doj ít k omezení přístupu k široké nabídce veřejné vysílací sítě, a tedy

ani k jakékoliv fo rmě sociálního vyloučení.

Zvýšené náklady se ale projeví také při souběh u obou sítí (analogové a digitální),

kdy dosáhnou téměř dvojnásobku. Souběh obou systémII si vyžádá i vyšší

technologické nároky.

Přechod na zemské digitální televizní vysílání s sebou nese j eště jedno další riziko

- že si nenajde svého diváka. Zkušenosti ze zemí, kde už k přechodu došlo, nám

ukazují, jak se systém uchytil v odlišných podmínkách různě rozvinutých trhů .

23 Vedoucí projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš přednesl na konferenci DIGlmedia(17. května
2007) prezentaci týkající se ekonomické bilance české digitalizace, kterou uvedl konstatováním, že
dokonce v USA, kde jsou velmi tvrdá pravidlasociální podpory, byly divákům poskytnuty 2
příspěvky po 40$. na nákup set-top box ů nebo digitálníchtelevizor ů, O příspěvku se zmínil také
v rozhovoru s Janem Potůčkem - dostupné na WWW: < Pavel Dvořák: Diskuse o MPEG-4 je
zbytečná a zavádějící (2. část rozhovoru Jana Potůčka s předsedou RadyČTÚ Pavlem Dvořákem a
vedoucím projektu digitalizace Pavlem Hanušem), Jan Potůček, 26. 4. 2007 (cit. 26. 4. 2007).
Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz/d anky/pavcl-dvorak-diskuse-o-rnpcg-š-jc-zbytccna
a-zavadejici/>
24 Viz např . <http://obchod.digizone.cz/set-top-boxy/>, nabídkaje podobná i v klasických
prodejnách.
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Většina zemí, kde je větš í část spotřeb i te l ů napojena do satelitních a kabelových

sítí, se potýká s minimálním využitím nového systému. V mnoha zemích taktéž

zkrachoval projekt placeného vysílání (tzv. pay ty), které nebylo schopné

konkurovat již existující a velmi široké nabídce stávaj ících kabelových a satelitních

provozovatel ů. Jak se zdá, v tomto ohledu by měla mít Česká republika velkou

výhodu - většinový podíl terestriálního typu příjmu (z pozemních vys í lačů)

v podstatě zaručuje digitalizaci úspěch - pokud však k p řechodu dojde v co

nejbližším termínu a pokud bude zaváděn í vysílání předcházet dobře promyšlená a

správně namířená srozumitelná informační kampaň . Doufejme, že se Česká

republika přes všechny nešťastn é kroky v procesu přechodu nakonec připojí ke

zbytku Evropy.

3 Právní a organizační rámec digitalizace

Česká republika patří v Evropě k menším zemím, s jejím mediálním trhem je to

podobné. Pokud vezmeme v úvahu, že dominantním způsobem šířen í signálu je

stále zemské vysílání (velká část obyvatelstva je odkázána na omezený příjem

pouhých čtyř televizních program ů ) a kmitočty náležející ČR jsou už dávno

využity na maximum (neumožňují vznik dalších televizních programů) , je jasné, že

jedinou a rychlou cestou ke zvýšení komfortu, zvýšení programové nabídky,

plurality vysílání a vytvoření konkurenčního prostředí na televizním trhu mohla být

digitalizace.

Na celém procesu přechodu na digitální vysílání - od prvotních koncepcí přes

vyjednávání o kmitočtových přídělech a licenční řízení až po vypínání analogu 

se, s tej ně jako v zahraničí , samozřejmě musí podílet stát. Ať už ve formě

legislativy, institucí nebo ideových koncepcí. V českém prostředí nepostupovaly

státní orgány a úřady ve srovnání s evropskými zem ěrni '" dostatečným tempem, ani

standardním zp ůsobem . O tom ale více v dalších kapitolách - následující odstavce

25 srv. např. Současný stav digitálního zemského vysílání v Evropě (Příl oha 2 Koncepce přechodu

na zemské digitální vysílání (2004), Ministerstvo kultury ČR, (cit. 29.3.2007). Dostupné na
WWW: <http://www.mkcr.czJdownload.php?id=1658>)
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budou patř i t oficiálním dokumentům a legislativním předpisů m, na jejichž základě

p řechod na digitální televizní vysílání probíhal a stále probíhá (v so učasnost i

vzniká další novela vysílacího zákona, která by měla upravit dosavadní podmínky a

postupy digitalizace). Následovat bude i podrobný popis celého procesu.

3.1 Legislativní rámec digitalizace v ČR

Mediální právo, tedy právní normy týkající se provozování médií, je v České

republice mezioborovým odvětv ím . S tej ně tak se přechod na digitální televizní

vysílání odehráv á v souladu s několika různým i normami, jejichž provádění spadá

do p ů sobnosti rozdílných státních org á n ů . Na rozdíl od praxe ve světě , kde je

obvyklé, že se oblast médií ř íd í samostatnou skupinou zákon ů" . Roztříštěnost

legislativního rámce a absence pružnosti zákon ů při spívá k so učasnému

problematickému pr ůb ěhu p řechodu na digitální vysílání.

Je třeba říc i, že jeden z nejslabších č l á n ků celého přechodu je proces schvalování

legislativních změn , bez nichž není možné způsob přenosu televizního vysílání

v ůbec změni t. Neschopnost zákonodárc ů a dotčených ú řad ů dohodnout se a včas

prosadit zněn í specializovaného zákona pro p řechod na digitální vysílání zp ůsob i la

to, že zásadní kompletní proměna televizního vysílání probíhá na zák ladě několik

let starých a najedenkrát kosmeticky novelizovaných zá kon ů" . Vztah digitalizace a

legislativy bude probírán dále v textu.

Zásadními právními normami pro digitalizaci zemského televizního vysílání jsou

tyto zákony:

- Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysíl ání Č. 231/2001 Sb. ve

zněn í pozděj ších předpis ů (předevš ím tzv. euronovela - zákon Č . 235/2006 Sb.) 

také vysílací nebo mediální zákon

- Zákon o elektronických komunikacích Č . 127/2005 Sb.

- Zákon o České televizi Č . 48311 991 Sb. ve zněn í pozděj ších předpi s ů

26 Přednáška z cyklu předmětu Mediální právo na FSV UK, Josef Fiřt (19.3.2007)
27 Oba vysílací zákony, které byly vytvořeny v ČR po roce 1989 byly několikrát upravovány 
zákon Č. 468/1991 Sb. ve zněn í pozděj ších předpisů a jeho nástupce Č. 231/2001 ve zněn í

pozděj ších p ředpi s ů , Digitalizaci upravuje j eště zákon Č . 127/2005 o elektronických komunikacích.
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3.1.1 Zákon o elektronických komunlkacíclr'"

Zákon o elektronických komunikacích (ZEK) upravuje v souladu s právem

Evropské unie podmínky podnikání a výkonu státní správy pro oblast

elektronických médií (včetně regulace) . Zákon, který předkláda lo Ministerstvo

inťormatiky měl p ůvodn ě vstoupit v platnost o rok dříve - ještě před vstupem ČR

do Evropské unie. ./ eho ustanovení se nevztahují na obsah služeb poskytovaných

prostřed n ictvím elektronických komunikací (obsah vysílání), pouze na jeho provoz.

ZEK vymezuje také p ů sobnost ČTÚ .

Naděj i na změny v procesu digitalizace přines la nová definice oblasti zájmu zákona

- telekomunikace v novém zněn í nahradil y elektronické komunikace. Přestože

v zákoně zůstalo z p ů vodn ího pojetí elektronických komunikací jen torzo a

v normě jsou ošetřeny p ředevším te lekomun ikační služby, p řece jen př i náš í některé

novinky. Od regulace p řenosu se defi n i t ivně oddě l uje regulace obsahu a zcela se

změni l i princip regulace - nově se bude podnikání v této oblasti regulovat jen v

případech , kdy si s kontrolou trh neporadí sám. Zákon se zabývá v souvislosti

s digitalizací v podstatě pouze technickými parametry šířen í signálu (přestože

během projednávání bylo jeho součást í komplexní řešení celé problematiky na

poslední chvíli bylo odstraněno a odsunuto směrem k další novele vysílacího

zákona). ./ediným významnějš ím bodem je vyhrazení sady kmi točtů pro digitální

vysílání provozovate lů ze zákona, tedy vytvořen í tzv. veřej noprávn ího multiplexu.

Toto ustanovení bylo součást í jednoho z pozměňovacích návrhů a umožnilo

začátek řádného televizního vysílání ve stávajícím dočasném multiplexu A pro

Českou televizi, která se na prozatímním spo lečném využívání dohodla s televizí

Nova29
.

28 Zákon Č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích; Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady
České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006, RadaČR pro rozhlasové a
televizní vysílání, 20.2. 2007 (cit. 20. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<httpc//www.rrtv.cz/cz/f les/zpravylVZ2006_070220_wcb.pdt>

29 Memorandum o ochotě České televize a televize Nova v přechodném období společně využívat
s íť elektronických komunikací A pro vysílání televizních programů v systému DVB-T,Dvořák

Petr, J aneček Ji ří , 29. 9. 2005 (cit. 13. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelcvize.cz/specialy/digict/kapitola49.htm?id=1213&from=20>
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3.1.2 Zákon o provozování rozhlasového a televizního vystlání"

Nástupce původ n í federální normy z roku \99\ (zákon č. 468/ 199\ Sb.o

provozování rozhlasového a televizního vysílání) vstoupil v platnost po něko lika

letech práce na jeho návrzích v červenci 200I (zákon Č . 231/200 I). Novela měla

odstranit nedostatky (například v procesu udělován í licencí), zajistit kompatibilitu

normy s právem EU a připravit podmínky pro přechod na digitální vysílání

(rozhlasové a televizní). Nakolik se to podařil o , je vidět na dnešním vývoji. Zákon

přesto stanovuje pravidla pro provozování rozhlasového a televizního vysílání,

definuje statut a p ůsobnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a řeší

problematiku licencování program ů .

Tzv. mediální nebo vysílací zákon už obsahoval př i svém přijetí pojem digitálního

televizního vysílání, chybí však přesnější vymezení jednotlivých pojmů a změna

byla v podstatě kosmetická. Vlastně vůbec neřeš il a nutné podmínky procesu

přechod u (jasné parametry a pravidla) a poslanci ponechali osud digitalizace na

fi ktivním digitálním zákoně, který nakonec vůbec nevznikl. Už tehdy bylo jasné, že

nová úprava nic neřeší a j eště v témže roce dostali ú ředníci ministerstev kultury a

dopravy a SPOjLl za úkol připravi t novelu, která by přechod podle Koncepce

umožnila. Novelizace zákona probíhá dodnes. Zásadnější změny přines la až tzv.

euronovela zákona z roku 200631
- stávaj ícím provozovatellim nabídla bonusové

(kompenzační) licence za opuštění analogových kmi to č t ů a jednou provždy

vyřeš i la dlouholetý spor ČTÚ a Rady o regulaci obsahu. ČTÚ od této chvíle

uděluj e telekomun ikační licence, Rada programové licence.

Mediální zákon sice zaj istil kompatibilitu s evropským právem, více než na

doporučen í Evropské unie k urychlení p řechodu ze zemského analogového na

digitální vysílání se ale úředn íci soustředi li na přehnané požadavky týkaj ící se

obsahové stránky vysílání, například kvót pro zastoupení evropské, nezávislé a

30 Zákon Č . 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve zněn í pozděj š ích

předpi sů ; Zpráva o stavu vysílání a činnost i Rady České republiky pro rozhlasové a televizní
vysílání za rok 2006, RadaČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 20.2. 2007 (cit. 20. 3. 2007).
Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.cz/cZ/files/zpravyN Z2006_070220_web.pdf.>; DUSP1VA,
Zdeněk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. I. vydání. 146
s. ISBN 80-7220-169-7.
31 Zákon Č . 235/2006 Sb., kterým se měn í zákon Č . 2311200 1 Sb., o provozování rozhlasového a
televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve zněn í pozděj ších p ředpi s ů

19



so učasné produkce nebo vysílání pro menšiny. Současně ve finální verzi zákona

chybělo také ustanovení, které by zabránilo dnešnímu blokování TPP (a umožnilo

rychlý pr ůb ěh p řechodu v následujících letech) - o bezpodmínečném uvolnění

analogových kmito čt ů držiteli licenCÍ v p řípadě zaj i štění dostatečného digitálního

pokrytí ( přestože už byla známá sku tečnost , že bez vypnutí analogového vysílání

v určitých oblastech nebude možné digitální s ítě vůbec spustit"). Televize Nova a

Prima ted' mohou komplikovat další postup právě s ohledem na to, že je nic nenutí

neanalogových kmito čt ů vzdát d říve než za deset let (2017 resp. 2018) - ani licence

na další digitální program navíc.

3.1.3 Zákon o České televizť '

Zákon o České televizi upravuje postavení, úkoly a hospodaření České televize,

statut Rady ČT a vedení ČT. Zákon z roku 1991 byl několikrát novelizován,

naposledy v roce 2005 při schvalování Zákona o elektronických komunikacích.

Podle § 3 zákona o České televizi, který vyjmenovává č innost i vedoucí k naplnění

veřej né služby, patří digitální vysílání k prioritám ČT. Vedle toho, že musí

v pr ůb ěhu přechodu zajistit dostatečný příjem obou celoplošných kan ál ů , má za

úkol provozovat zemské digitální vysílání dvou stávajících a dalších dvou

digitálních programů (spol ečně s programy Českého rozhlasu a dopl ňkov ými

službami) v síti vys íla č ů s předpokládaným celoplošným pokrytím (a lespoň 95 %

populace). V souladu se Zákonem o elektronických komunikacích budou pro tento

účel Českým telekomunikačním ú řadem a Radou pro rozhlasové a televizní

vysílání vyhrazena sada vhodných kmito čtů.

Budoucí veřej noprávn í multiplex musí být z osmdesáti procent obsazen televizními

a rozhlasovými programy, zbylou kapacitu lze využít k š ířen í doplňkových služeb.

Česká televize jako provozovatel veřejnoprávního multiplexu poskytne na základě

smluvní dohody prostor programům Českého rozhlasu a současně mu bude sama

32 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za
období 1.1. 1999 - 3 1.12. 1999, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 29.2. 2000 (cit. 20. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.czlczlstatic/zpravy/index.htm>

33 Zákon č , 483/1991 Sb. o České televizi ve zněn í pozděj ších předpisů
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účtovat náklady spojené s provozem. Doplň kové služby mů žou v síti nabízet i další

subjekty. Další zákonné podmínky - jako např . zastoupení evropské a nezávislé

tvorby nebo služby pro handicapované diváky se pro digitální vysílání nemění.

3.2 Institucionální zaj iš těn í přechodu na digitální vysílání

P řechod na digitální vysílání by nikdy nebyl možný bez účasti státu a některých

jeho institucí. Na jeho přípravě se v průběhu času spolupracovalo několik

ministerstev" , správních úřadů (regu lá torů r" a pracovních č i parlamentních

skupin. Z toho plynoucí roztří štěnost kompetencí a zdlouhavý proces navrhování a

schvalování změn , nezbytně nutných pro digitalizaci televizního vysílání, přispěly

vedle legislativní nouze k současným problémům.

3.2.1 Státní instituce a správní orgány

Na procesu digitalizace se podílí státní úřady hned na několika úrovních.

V jednotlivých etapách přechodu se na jeho přípravě podílely rů zn é instituce.

V rovině zákonodárství má vliv na problematiku digitálního vysílání a zp ůsobu

přechodu především Stálá komise pro sdě lovací prostředky Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR (dále jen Stálá komise)" , která spolupracuje od počátků jednání o

digitalizaci televizního vysílání v polovině devadesátých let s Radou pro

rozhlasové a televizní vysílání. Od roku 2001 se problematikou televizního vysílání

zabývá i Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky"

Stálá komise a Rada se zpočátku neúspěšně snažily o vznik specializovaného

státního orgánu, který by měl na starosti právě jen přechod na digitální televizní i

rozhlasové vysílánf ". Na přechodu nakonec pracovalo několik různých

meziresortních skupin, zvláštní ú řad - Ministerstvo informatiky, vznikl nakonec

34 Ministerstvo dopravy a spojů , Ministerstvo kultury, Ministerstvo informatiky,Někter á jednání
připomínkovali se i zástupci ministerstev financí a místního rozvoje nebo průmyslu a obchodu.

5 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a Č eský telekomunikační úřad

36 Více informací na WWW: http://www.psp.czJsqw/hp.sqw
37 V íce informací na WWW: <http://www.senat.czJindcx.php?kc_dni=24.1O.2006&O=6>
3H DUSPIVA, Zdeněk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004. I.
vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7.
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v roce 2003 a o t ř i roky pozd ěji se rozhodlo o jeho zrušení. Lze p ředpokládat , že

kdyby podobný ú řad vznikl hned v počátcích uvažování o digitálním vysílání,

Česká republika už by nemusela být závislá na analogovém televizním signálu.

V lednu roku 2000 vznikla první meziresortní pracovní skupina, složená ze

zástupc ů všech v té době dotčených institucí. Na počátku se tedy digitalizací vedle

Stálé komise a Vlády ČR39 (stanoviska a doporučení vlády jsou zásadní pro

prosazení změn vedoucích k digitalizaci v rámci schvalovacího procesu p ři p řij etí

potřebných z á kon ů) v rámci Skupiny pro digitální vysílání" zabývalo 5

ministerstev (dopravy a spoj ů ; kultury; financí ; práce a sociálních věc í ; pro místní

rozvoj) a oba regulátoři celého procesu - Rada a ČTÚ. A právě tato skupina

nastartovala proces p řechodu první Koncepcí přechodu na digitální vysílání v ČR4 1 .

Další podobné dokumenty a návrhy změn zákonů vznikaly v následujícich letech

na ministerstvech dopravy a spoj ů , kultury a informatiky (i zde byly specializované

pracovní skupiny - například Výbor pro digitální vysílání na Ministerstvu

informatiky).

Problematika digitalizace spadá od prvopočátku také do kompetence regul átorů

televizního vysílání - Rady a ČTÚ . Tyto dva ú řady společně zaj išt'uj í co

nejplynulejší přechod ČR na digitální příj em televizního vysílání a ú častní se i

příprav strategických materi ál ů a legislativních návrhů .

39 stanoviska a doporučení vlády jsou zásadní pro prosazení zrn ěn vedoucích k digitalizaci v rámci
schvalovacího procesu při přij etí pot řebných z á kon ů v Poslanecké sněmovně, případně Senátu
40 Zpráva o stavu vysílání a či nnost i Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za
období 1.1. 1999 - 31.12. 1999, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 29.2. 2000 (cit. 20. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/zpravy/indcx.htm>
41 Zemské digitální vysílání - právní rámec v České republice - historie a budoucnost, Leoš Pohl,
28. 4.2004 (cit. 5. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.digitalnitelevize.cz/magazinldvb
tlprechod-na-dvb-tldvbty ravni_ramec.html>
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Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV, Rada)42

První impuls v souvislosti s digitalizací vyšel od správního úřadu , který vznikl brzy

po Listopadu '89 . Na zák ladě zákona Č. 103/92 Sb. byla za účelem výkonu státní

správy ve věcech rozhlasového a televizního vysílání v březnu 1992 zřízena Rada

pro rozhlasové a televizní vysílání. V první polovině devadesátých let dohlížela

především na dodržování norem a li cenční politiku (v souvislosti se zaváděn ím

duálního systému) a organizačn ě byla nezávislá na orgánech exekutivy, což mělo

do budoucna zaj istit nezávislost jejího rozhodování na politických vlivech.Y Při

současném systému volby jejích č lenů, které na základě doporučení občanských

sdružení a profesních organizací vybíraj í poslanci, o tom však můžeme jedině

pochybovat. Nezávislá pozice Rady má v průb ěhu přechodu také negativní vliv na

závaznost jejích rozhodnutí a usnesení.

V současnos t i vychází postavení a č i n nost třinácti členné Rady (podléhá pouze

Poslanecké sněmovny PČR) z ustanovení vysílacího zákona Č . 231/200 I - jejím

úkolem je dohlížet na rozhlasové a televizní vysílání (předevš ím pluralitu jeho

nabídky a nezávislost obsahu" ), Rada dohlíží na dodržování norem, ukládá sankce,

uděluje licence, eviduje vysílatele, podílí se na koncepci rozvoje vysílání a s ČTÚ

spolupracuje na využití kmitočtového spektra.

Z uvedených kompetencí Rady vyplývá, že její postavení v procesu digitalizace je

nezanedbatelné . Rada, jako jeden ze dvou regulačních orgánů v oblasti televizního

vysílání stála u zrodu celého procesu přechodu - spolupracovala na všech státních

koncepcích a legislativních změnách , rozhodujícím způsobem však ovlivnila

především experimentální vysílání a budoucí podobu digitálních sítí a jejich

obsazení novými programy.

42 § 4 - 30 zákona č . 231/200I Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve zněn í

pozděj ších předpisů

43 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady Če~ké republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za za
období od dubna 1992 do února 1993, Rada CR pro rozhlasové a televizní vysílání, únor 1993 (cit.
20. 3. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/zpravy/index.htm>
44 postavení RRTV podle §4 odst. 2 zákona č, 231/200I Sb.: Radaj e správní ůrad, ktery vykonává
státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a pievzatého vysílání a dohlíží na
zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a inf ormací v oblasti rozhlasového a
televizního vysílání a pie vzat ého vysílání, dbá najeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly
stanovené tímto zákonem a zvláštními právnímipiedpisy.
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ČTÚ4 5

Druhým regu l ačním orgánem přechodu na digitální vysílání a jeho následného

provozu je Český te l ekomunikační ú řad (ČTÚ , Úřad), který p ů vodn ě vznikl k I.

lednu 1993 jako jedna ze sekcí Ministerstva hospodářství. Pod ČTÚ od počátku

spadala oblast telekomunikací, tedy i elektronické komunikace a televizní vysílání.

Od listopadu 1996 do června 2000 pat ři I Úřad nově pod Ministerstvo dopravy a

spoj ů , Samostatným správním ú řadem byl ČTÚ zřízen zákonem Č . 151 /2000 Sb a

v současné době podléhá Zákonu o elektronických komunikacích (127/2005 Sb.).

ČTÚ je správním úřadem pro oblast elektronických komunikací a poštovních

služeb, do jeho kompetence spadá kontrola a regulace trhu a stanovení podmínek

pro podnikání. Úřad také dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže a

zaj išťuj e efektivní využití kmitočtového spektra. Proto spadá do jeho pole

p ů sobnosti specifikace digitálních televizních sítí, jejich stavba i licencování. ČTÚ

nemá vliv na obsahovou stránku vysílání, p řesto je zákonem vázán ke spolupráci

s Radou na zaj i štění mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany

spo třeb i te le." Na žádost Rady nap ř í kl ad předává zkoordinované kmitočty pro

televizní vysílání. Rozhodnutí úřadu nesmí být podle zákona d i skri mi nační a Úřad

by jako regulátor měl dodržovat zásady objektivity, technologické neutrality,

transparentnosti a proporcionality.

Stej ně jako v př í padě Rady má ČTÚ omezené možnosti ovlivnit proces digitalizace

př i nedostatečné souči nnosti ministerstev, zákonodárců č i vlády. Současné

komplikace s prosazen ím Technického plánu přechodu na digitální vysílání, jehož

př ípravu má na starosti právě ČTÚ, jsou toho důkazem . Přestože TPP byl Úřadem

vydán na základě opatřen í obecné povahy" , které je závazné pro právnické i

fyzické osoby vykonávající komunikační č i nnost i" (TPP samozřejmě prošel

standardním připomínkovým řízením , kterého se mohly zúčastnit všechny dotčené

subjekty), nemá Úřad žádné donucovací pravomoci - napříkl ad ve formě sankcí,

45 Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně n ěkterých souvisejících
z ákon ů ; Vznik, působnost a organizace ČTÚ . Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/main.php?pageid=27&PHPSESSID=07cd40d7c5b6a757bc48ccceca900c64>
46 Podle §2 odst.2 zákona č . 127/2005 Sb.
47 Podle § 124 zákona č. 127/2005 Sb.
48 Komunikačn í činnosti podle §7 zákona č . 127/2005 Sb.; TPP se vydávájako opatření obecné
povahy na základě Č l. IV bod I zákona č , 235/2006
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k jeho bezproblémovému prosazení. Ani dnes - téměř měsíců od prvního

schvalování TPP - není jasné, jak bude proces digitalizace v ČR pokračovat.

P řitom bez TPP to není možné.

3.2.2 Národní koordinační skupina'"

Na zák l adě usnesení Vlád/ o byla v roce 2006 za účelem institucionálně zabezpeč i t

koordinaci dalšího pokračování přechodu na digitální vysílání v ČR založena

Národní koordinační skupina (NKS; na návrh Ministerstva informatiky). Jejím

předsedou byl jmenován dosavadní poradce Ministryně informatiky Dany Bérové

Zdeněk Duspiva a č leny zástupci zainteresovaných ministerstev" , Úřadu pro

ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ČTÚ, Rady a Úřadu vlády. NKS má být

primárně dočasným pracovním orgánem české vlády pro koordinaci přechodu na

zemské digitální televizní vysílání Uejí mandát skončí po dosažení plného

přechodu) a své návrhy předkládá prostřednictvím Ministerstva informatiky (které

v současnosti zaniká - jeho agendu přebírají ministerstva kultury a vnitra).

Pl'1 sobnosl NKS: příprava informační a komunika ční kampaně ; spolupráce na

vytvářen í právních norem pro digitální vysílání; aktualizace harmonogramu

přechodu ; podpora rozvoje digitálního vysílání (ve vazbě na záměry a projekty

EU); zpracování po ž adavk ů pro jednotlivá ministerstva (jejichž členové jsou

v NKS); poskytování pomoci při získávání finančních prostředků z fond ů EU;

podpora výzkumu dopl ňkových služeb; definování činnosti pracovních skupin a

hodnocení jejich výsledků ; spolupráce s poslaneckými a senátními výbory a

komisemi. Jedním z úkol ů NKS je i podpora standardizace digitálního vysílání

49 Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice (2006), Ministerstvo informatiky ČR,

(cit. 25. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.micr.cz/imagcs/dokumcnty/KONCEPCE_ROZVOJE_DlGITALNIHO_VYSILANI_
pro_vl_du_030306_FINAL.pdf>; Institucionální zabezpečen í Koncepce rozvoje digitálního
vysílání v České republice, Ministerstvo informatiky ČR, Č .j . : MI 1549/2006 63, (cit. 25. 3. 2007).
Dostupné na WWW: http://www.micr.cz/filcs/3510/Kampa_.pdf>
50 Usnesení vlády ČR č . 261 /2006
51 Ministerstva: informatiky; kultury; financí; práce a sociálních věcí ; průmyslu a obchodu;
školství, mládeže a tělovýchovy ; životního prostředí

25



(rozhlas i televize). NKS dvakrát ročně vyhodnocuje stav přechodu a podává

zprávu Vládě . Závěry své č i n nost i pak musí zveřej n i t na Portálu veřej n é správy."

NKS spolupracuje s externími odborníky, č l e ny pracovních skupin se mohou stát

zástupci profesních asociací, podnikatelských s u bjekt ů nebo i spo třeb i te l ských

organizací.

Jedním ze stěžej n ích ú ko l ů NKS bude zaj i š těn í kvalitní informační kampaně ,

jejímž hlavním cílem má být redukce negativních dopad ů digitalizace na koncové

uživatele, tedy diváky. Vzhledem k předchozímu vývoj i bude potřeba d ůkl adná

kampa ň , která zbaví uživatele ostychu (vysvět lí celý proces včetně negativ) a

napomůže masovému rozšíření digitálních p řij ímačů a set-top boxů. Inform ační

kampa ň se bude přizpů sobovat aktuální situaci - p ůvodn í termíny jednotlivých etap

informační kampaně p ředl ožené v ládě Ministerstvem informatiky na jaře roku

200653 už nebude možné dodržet.

3.3 Koncepce přechodu ČR na digitální vysílání

Pro potřeby postupu státu ve věci zavádění digitálního televizního vysílání se

základními dokumenty staly Koncepce přechodu a rozvoje digitálního vysílání

v ČR . ./ednotlivé koncepce byly vypracovány jako strategické dokumenty pro další

postup vlády a státních org án ů . Dokumenty obsahují doporučení, týkající

se legislativních změn i harmonogramu přechodu , stanovuj í také základní

parametry digitálních sítí.

52 Portál veřejné správy dostupný na WWW: <www.portal.gov.cz>; základní informace a
dokumenty k č i nnost i NKS jsou dostupné také na WWW:
<http://www.micr.cz/digitalizace/nks.htm>.
53 Více informací: Základní principy informační a komunikační kampaně k rozvoji digitálního
vysílání v České republice / Institucionální zabezpečení Koncepce rozvoje digitálního vysílání
v České republice, Ministerstvo informatiky ČR, Č .j. : MI 1549/200663, (cit. 25. 3. 200?).
Dostupné na WWW: http://www.micr.cz/filcs/3510/Kampa_.pdi>.
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3.3.1 Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR

(2000-2001)5-1

P ů vodn í dokument, který vznikal a byl projednáván v letech 2000-2001 zdaleka

neodpovídá dnešní situaci a mnohá jeho ustanovení vypadají z dnešní perspektivy

zcela nesmyslně , n ěkteré dokonce až humorně . Přesto pokládám za nutné (pro další

zhodnocení) popsat al espoň základní principy, podle kterých měl přechod na

digitální vysílání p ů vodn ě proběhnout.

Výsledný text vychází z dokumentu Koncepce přechodu na digitální vysílání, který

na zák ladě ú ko l ů Stálé komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR vytvořila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání spo lečně se

Skupinou pro digitální vysílání. Materiál byl přepracován v souladu se závěry

diskusí, vedených mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty (Ministerstvo

dopravy a spoj ů jako předkladatel , Ministerstvo kultury jako spolupředkl adatel) a

s ohledem na připomínky spolupracuj ících regulačních org án ů (Rada a ČTÚ) .

Dokument zohlednil také poznatky z diskuse vedené na schůz i Stálé komise z 8.

března 200 I. Za situace, kdy nebylo možné j asn ě stanovit přesný plán kmito čtů pro

digitální vysílání, bylo nutné provést v původn í Koncepci některé změny, které se

týkaly např . dopadu přechodu na státní rozpočet nebo definitivního termínu

ukon čení analogového televizního vysílání.

"Ú če lem tohoto dokumentu je předložit vládě ucelený návrh, jak by měla být

podpora vlády v procesu přechodu na digitální televizní a rozhlasové vysílání

s využitím systémLl DVB-T a T-DAB v České republice chápána a realizována.

Navrhovaná opatření promítnutá do návrhu usnesení vlády, se soustřeďují na první

fázi tohoto procesu, jejíž cílem je zaháj it komerční provoz nejméně dvou

perspektivně celoplošných vysílacích sítí DVB-T v nejkratší možné době,

nejpozději počátkem roku 2003."55

54 Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR (2001), Rada ČR pro
rozhlasové a televizní vysílání. Příloha Č. I Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání
(2004), Ministerstvo kultury ČR, (cit. 29. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.mkcr.cz/download.php?id=1658>

55 Cit. z materiálu Koncepce přechodu na digitální a rozhlasové vysílání v České republiceviz
Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR (2001 ) - Příloha č. 1
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Původní Koncepce přechodu na digitální vysílání z roku 2000 předpokláda la

rozdě len í transformace na 5 etap:

1. Experimentální vysílání

2. Pilotní projekty (2001 - 2002)

3. Zahájení provozu DVB-T (pravidelné vysílání - 2003 - 2004)

4. Postupný přechod od analogového k digitálnímu vysílání (od roku 2005)

5. Ukončen í analogového vysílání (v Koncepci není určeno jasné datum).

Možnosti realizace jednotlivých etap budou záviset do značné míry na dostupnosti

potřebných kmitočtů - stanovení pevného a podrobného časového harmonogramu

tedy zatím nelze provést. Materiál, který nakonec schválila vláda, nahrazuje výše

uvedené schéma přechodu dvěma fázemi, které lze nastínit pomocí situace kolem

kmitočtového spektra - nedostatek kmitočtů vs. dostatek km itočtů.

Pro ú spěšné zavedení digitálního zemského televizního vysílání předpokl ádá

Koncepce existenci dvou celoplošných multiplex ů , v konečném stádiu tří - jeden

z nich by měl umož ňovat regionální vysílání. Maximální možný počet multipl ex ů

pro ČR, který vychází z po ž adavk ů na mezinárodní koordinaci kmito č tů , je šest. To

by v budoucnosti umožnilo vysílání až t ři cet i celoplošných televizních programII 

konečný počet závisí na naplnění a uspořádání jednotlivých multiplexů .

Koncepce předpokládá v první fázi vznik dvou celoplošných multiplex ů , z nichž

jeden by byl ve řejnoprávní. Ten by nabízel služby a vysílání České televize, která

by div ákům nabídla až čtyř i televizní stanice, rozhlasové programy, doplňkové

služby a především také internet. Druhý multiplex by byl oproti prvnímu č istě

komerční - umístily by se do něj stávaj ící i nové digitální programy Novy a Primy,

místo by zde našli i regionální vysílatelé. Obě vysílací s ítě by měly postupem času

dosáhnout pokrytí 98 % území. P říj em v regionech Prahy Brna a Ostravy by měl

být možný i bez vněj ší antény. V případě nedostatečné koordinace kmitočtů

p ředpokládá Koncepce umístění všech programII v jednom multiplexu.

Součást í dokumentu je i část věnovaná veřej noprávn í České televizi a její úloze

v procesu digitalizace televizního vysílání. Česká televize má ze zákona povinnost

Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání (2004), Ministerstvo kultury ČR, (cit. 29. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.cz/download.php?id=1658>
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vyvíjet č i n nost v oblasti nových technologií a služeb, což j i předur č uje stát se

garantem a hlavním tahounem digitalizace. V tomto ohledu bude třeba j eště dále

jednat o finančním zaj i š těn í souběhu programLl ČT v analogové a digitální form ě a

před evším o doplnění stávajících legislativních p ředpi s ů , které České televizi

přid ěluj í zatím pouze dvě pozice v multiplexu. Koncepce totiž předpokládá pro ČT

celou samostatnou vysílací sít'56. Pro úspěšný p řech od na digitální vysílání je tedy

zj evně klíčová především legislativní změna . Vláda se také zavázala zaj istit

pot řebné finanční prost ředky (na sou běh obou systémů , ale i rozší ření programové

nabídky ČT) - provoz jediného programu v rámci zcela zap l něného multiplexu

odhaduje na 100 milionů korun ročně (po ukončení jeho výstavby).

Koncepce současně předpokládá také zákonem garantovaná místa v multiplexech

pro TV Nova a Prima za p ředpokladu , že obě stanice finančně zaj istí souběžné

vysílání s analogovým systémem. Stejný nárok by měli mít i současn í

provozovatelé místního a regionálního vysílání s licencí.

Regulace digitálního vysílání je v dokumentu rozd ělena mezi Radu pro rozhlasové

a televizní vysílání, která bude pracovat v oblasti obsahu (struktura a programové

obsazení multiplexu) a Český telekomunikační úřad , který zabezpeč í oblast

telekomunikačních č i n nost í a služeb a bude pokračovat ve sp rávě kmitočtového

spektra. Podobné je rozdělení kompetencí v případě li cenčních řízen í. Rada bude

podle novely vysílacího zákona i nadále udělovat licence provozovatelům

digitálních sítí (licence k provozování digitálního multiplexu), ti ale budou muset

získat další - tel ekomunikační - licenci , kterou podle zákona Č. 151 /2000 Sb.

vydává ČTÚ57 • L icenčn í řízení ohledně jednotlivých programů bude čistě v dikci

Rady a mělo by p ředcházet udělení licence k provozování multiplexu.

V budoucnosti by se měla působnost obou ú řad ů j asně rozd ělit na oblast obsahu

multiplexu a oblast telekomunikačních služeb a kmitočtového spektra. Oba

56 Tato část Koncepce dokládá zájem státu na rozhoduj ícím podílu ČT na procesu digitalizace.
Úvahy o úloze ČT v procesu digitalizace televizního vysílání č i změnách legislativních předpisů

vedoucích k existenci samostatného veřej noprávn ího multiplexu, působí v kontextu české

digitalizace až nečekaně realisticky. Tématu digitalizace veřej noprávn í ho vysílání byla v ČR
věnována trvalá pozornost.
57 v současnosti jsou kompetence regulátorů odděleny j asně - Rada má dohled pouze nad licencemi
k vysílání, provozovatele sítí určuj e ČTÚ - ČTÚ uděluje licence podle zákona Č . 127/2005 Sb. o
elektronických komunikacích
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regul áto ři zatím spo l ečně provedou sestavení konečných reálných digitálních

vysílacích sítí. Regulaci budou v prvních fázíc h přechodu zatíženy také ceny,

účtované provozovatelem digitálního multiplexu poskytovate l ů m obsahu

( provozovate l ů m vysílání), a to do té doby, než bude vytvořeno dostatečné

konkurenční pro středí.

Koncepce se zabývá i vedlejšími efekty zavedení digitálního vysílání. Materiál

upozor ňuj e na to, že pro rozvoj digitálních multiplex ů a nových programů , které je

v budoucnosti zaplní, je potřeba u kon čit provoz stávaj ících analogových sítí. To

s sebou nese nutnost výměny více než tří mili on ů analogových televizních

p řij íma č ů nebo pořízení set-top boxů , které umožňují převod mezi oběma systémy

a jednoduše se připojí ke stávaj ící televizi. Koncepce operuje s vysokými náklady 

200 až 500 Euro, ale jedním dechem dodává, že podle předpověd í budoucího

vývoje na evropských trzích, lze očekávat rapidní snížení ceny, která by mohla

klesnout na úroveň 100 Euro58 za nejjednodušší model bez p řístupu k dop l ňkov ým

službám. Tato předpověď se, jak už dnes víme, naplnila, k čemuž dopomohlo

rozšíření digitální televize v celém evropském prostoru i délka celého procesu

přechodu v ČR5 9 .

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v Koncepci zdůrazn i l a nutnost věnovat

pozornost závazným doporučením EU. Orgány Evropské unie mluví především o

regulaci na národní úrovni, o prosazování princip ů volné soutěže ve shodě

s vývojem na jednotném evropském trhu v audiovizuální oblasti a o

bezpodmínečné nutném přij etí jednotného standardu DVB-MHP (vysílání

v systému DVB za využití Multimedia Home Platform) a jednotných standard ů

digitálních přijíma č ů . Za rozhodující faktor masového zavedení a využívání

digitálního přenosu DVB-T považuje EU pestrost nabídky programů a jejich

kvalitu, ale především dostatek neplacených, tedy všem dostupných televizních

kan ál ů. EU také každé zemi doporučuj e stanovit časový harmonogram přechodu na

zemské digitální vysílání a podmínky pro vypnutí analogového vysílání.

5S Ceny obvyklých typů set-top boxů jsou v současnost i od 1500Kč

59 Stejně j ako se nenaplnily ani katastrofické scénáře spojované s přechodem na digitální vysílání
a vypnutím analogového systému v oblasti Domažlicka, ke kterému by měl o dojít v l étě letošního
roku.
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V souvislosti s těm i to požadavky formulovala vláda ČR následující stanovisko:

"Vláda p ředpokl ádá u končen í analogového vysílání televize v roce 20IO- 20 12.

Tento termín je předběžný a bude upřesn ěn po zprovoznění dvou celoplošných

multiplexů s pokrytím nejméně 90% obyvatel, kterého by mohlo být dosaženo asi

v roce 2006. So učasně budou stanoveny též podmínky vypnutí analogové služby,

p ři čemž bude nutno zhodnotit dosavadní vývoj a perspektivy digitálního vysílání,

cenu digitálních přijímačů a kupní síl u obyvatelstva v nadcházejícím obdobL,,6o

3.3.2 Koncepce zahájení di git álního televizního vysílání v České republice pro

roky 2004-2006

Koncepce zahájení digitálního televizního vysílání v České republice pro roky

2004-2006 (dále jen Koncepce 2004) vychází z původní Koncepce z roku 200I, ale

zaměřuje se výhradně na období zahájení zemského digitálního vysílání (bez

omezení analogového přenosu). Jejím cílem bylo umožnit zahájení vysílání v co

možná nejkratším termínu za využití stávaj ící právní úpravy (zákon č. 151 /2000

Sb. a zákon Č. 231/200ISb.), s ohledem na připravovaný Zákon o elektronických

komunikacích'", který měl nabýt účinnosti j eště v roce 2004 - její věcné zaměření

je limitováno tímto účelem . Největší změny přináší Koncepce 2004 v oblasti

koordinace kmitočtů pro první digitální s ítě , programového obsazení jednotlivých

multiplexů , ale i vhodnosti startu vysílání s omezeným pokrytím území.

Koncepce 2004 řeší především tyto tři oblasti:

I. stanovení programového obsazení multiplex ů

2. stanovení pravidel pro držitele licencí k provozování multiplexů

3. stanovení dalšího postupu v ů č i provozovatelům experimentálního vysílání

(České Radiokomunikace a Czech Digital Group).

60 Cit. stanovisko vlády ČR na základě doporučení týkajících se stanovení časového harmonogramu
přechodu na digitální zemské vysílání a stanovení podmínek, za kterých bude možné vypnout
analogové vysílání viz Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání (2004), Ministerstvo
kultury ČR, (cit. 29. 3. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.czJdownload.php?id=1658>.

61 Zákon č , 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů
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Zaháje ní regulérního zemského digitálního vysílání předpok ládá nová Koncepce

v ČR v roce 200462
. Nejen pro účel y ud ěl ován í licencí byl zaveden princip

technické neutrality a do budoucna tak i oddě lení š ířen í vysílání od programového

obsahu, č ímž se defi n i tivně vyřeši l ko mpetenční spor mezi Radou a ČTÚ63 .

Koncepce 2004 p ředpo kl ádá postupnou kompletaci km ito č t ů určených pro vznik tří

mul ti pl ex ů (A , BaC) za využití čás t i vys í lačů televizního programu ČT2. Jej ich

obsazení bude záviset na stavu koord inace km i to čt ů , existuje n ěkoli k různých

variant.

V materiálu se objevuje poprvé j asněj ší specifikace prvních dvou mul ti pl exů - A a

B. Pro zemské digitální vysílání se bude využívat km itočtové pásmo 470 - 862

MHz (spo lečně s analogovým vysíláním). Vzájemná interference obou systémů by

podle Koncepce 2004 neměl a postihnout více než jedno procento obyvatelstva.

Multiplex A bude dostupný pro 77 % obyvatel na 69 % území, multiplex B pro 32

% obyvatel a 18 % území. Hned po zahájení vysílání by měl y být všechny

programy (obou multiplexů ) dostupné obyvate lům Prahy a Brna a jejich okolí.

Jedním ze základních předpoklad ů úspěšného zahájení digitálního vysílání a jeho

dalšího rozvoje je podle Koncepce 2004 vhodné programové obsazení jednotlivých

multiplex ů , Podle jeho autorů je proto potřeba využít zkušeností z dalších

evropských zemí, které naznačují , že úspěch lze očekávat v případě , že bude

nabídka obou sítí pro diváka atraktivní, nabídne mu nové možnosti a bude dostupná

všem. Oproti původní Koncepci doznala představa programového obsazení

multiplex ů několika změn. Autoř i dokumentu se shodli na tom, že je t řeba

poskytnout dostatečnou míru volnosti rozhodování všem zainteresovaným

subj ektům (provozovatelé digitálních sítí, provozovatelé vysílání, poskytovatelé

dopl ňkov ých služeb a televizní divák'"), Multiplexy budou obsahovat minimálně

62 V poslední Koncepci z let 2000 - 200I figuroval jako začátek řádného zemského digitálního
vysílání rok 2003.
63 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za
období 1.1. 2000 - 31.12.2000, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 28.2. 200\ (cit. 20. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/staticlzpravy/index.htm>

64 Ve s kutečnost i došlo k p ředčasnému přiděl ení všech mult i pl exů soukromým provozovatelů rn,

kteří si nemohou vo l ně vybírat televizní programy, které by v souladu se svým obchodním plánem
chtěli zařad i t do multiplexu. S tím souvisí i problematický systém přidělování licencí. Na druhé
s traně se objevují názory, že není možné zajistit v první fázi přechodu na digitální vysílání
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čtyř i celoplošné televizní programy ve standardní kva litě PAL. V každém

multiplexu pak musí zbýt dostatečná kapac ita pro š ířen í dop l ňkov ých služeb a

službu podmíněnéh o přístu pu (pro placené programy č i služby). Nárok na umístění

programu v jednom z multiplexů maj í stávaj ící vysílatel é s licencí. Z důvodu

vytvořen í rovných podmínek pro vstup na trh celoplošného digitálního vysílání

však není toto právo na umístění p řednostn í. Multiplex veřej né služby součást í

Koncepce 2004 není - dva stávající programy (ČT I a ČT2) budou dočasně

umístěny v multiplexu A. V okamžiku, kdy bude možné obsadit celou jednu

digitální s íť, by měla Česká televize Česká televize jako vysílatel ze zákona získat

multiplex C. 65

Podle platné právní úpravy se bude řeš i t i model licencování - vedle

veřej noprávn ího provozovatele vysílání se budou na digitálním vysílání podílet

držitelé licence k provozování vysílání š ířeného prost ředni ctvím zemských vys í lačů

(tzv. programová licence uděl ená podle mediálního zákona č 231/200I Sb.) a

držitelé licence ke zřízen í a provozování veřej né telekomunikační sítě (tzv.

telekomunikační licence udělená podle zákona o telekomunikacích Č . 151 /2000

Sb.). Držitelé tel ekomunikační licence budou mít vedle podmínek stanovených

zákonem povinnost vysílat podle standardu DVB-T a pro interaktivní služby využít

standardu MHP. Dále musí provozovatel multiplexu A zařad i t do nabídky oba

programy České televize, oba multiplexy musí obsahovat minimálně 4 celoplošné

programy a programového průvodce . Držitelé telekomunikační licence budou také

muset v budoucnu respektovat změny v přidělených kmitočtech .

Koncepce 2004 před stavuj e rámcový koncept, který obsahuje jen orientační

real i zační termíny. Vzhledem k tomu, že novelizace potřebných zákonů nebyla

v termínu jejího schválení k dispozici, veškeré úvahy vycházej í z legislativy

stávající. I přesto je podle zástupců Rady možné přikročit k vypsání li cenčního

řízen í na jednotlivé digitální programy. Součástí Koncepce 2004 je tedy i

regulérní volnou so utěž - p řechod musí podléhat určité regulaci státu (který spravuje kmitočtové

spektrum skrze ČTÚ) . Potvrzují to i zkušenosti ze severní Evropy.
65 Zdá se až neuvěři telné , že se v Koncepci 2004 nemyslelo na veřej noprávn í multiplex, když první
digitální kanál ČT spustila v květnu 2005 a celý multiplex v podstatě naplnila už v únoru 2006.
Hehled ě na skutečnost, že vznik veřejnoprávn ího multiplexu byl v plánu už v první Koncepci z let
2000 - 2001.
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doporučen í stanovit pravidla a podmínky pro toto řízení. Na Ministerstvu

informatiky by j eště měl vzniknout Výbor pro digitální vysílání, který by dohlížel

na celý proces přechodu na digitální televizní vysílání. Do konce roku by měla být

dokončena koordinace km itočtů pro multi plexy A, BaC.

"Cílem státní regulace zemského digitálního televizního vysílání je stanovení

transparentních podmínek pro vstup podnikatelských subjektů na nový segment

trhu zemského digitálního televizního vysílání, které umožní vznik kon kurenčního

trhu s nezbytnou mírou regulace a z á rove ň ponechají dostatečný prostor pro

rozhodování zúčastněných subjekt ů. v '"

Dokument měl být prvním opravdovým jízdním řádem digitalizace televizního

vysílání, ale ukázal se být jen poněkud nejasným kompromisním návrhem

s n ej ednoznačným výkladem jednotlivých témat. Přestože se podařilo ukonči t spor

obou regu látorů oh l edně licencování vysílání, to hlavní se vyřeš i t nepodařil o .

Koncepce navrhuje první t ři digitální s ítě, jejichž předpokládané pokrytí "v

dohledné době" se diametrálně liší a harmonogram jejich rozši řování vů bec

neodpovídá realitě . Nehledě na to, že se dokument nezabývá komerční podstatou

výstavby sítí - kdo je zaplatí, když se v nich nebude komerčně vysílat protože se

jeji ch budoucnost zatím omezuje do roku 2006. Plnohodnotný celoplošný provoz

sítí také závisí na vypínání analogové sítě ČT 267
.

V Koncepci se hovoří o zaj i štění dostatečného prostoru pro zúčastněné subjekty,

současně ale v podstatě naři zuj e programové obsazení multiplex ů a stávajícím

komerčním vys ílatel ům nezaručuj e nárok na pozici v síti. Materiál nenabízí žádná

66 Cit. Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání (2004), Ministerstvo kulturyČR, (cit. 29. 3.
2007) . Dostupné na www:<http://www.mkcr.czldownload.php?id=1658>
67 Viz např . Pavel Hanuš: Na Vánoce chce ČT digitálně vysílat v Plzni, Pardubicích a Jihlavě ( I.
část rozhovoru Jana Pot ů č ka s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a vedoucím projektu
digitalizace Pavlem Hanušem), Jan Potůček, 24. 4. 2007 (cit. 26. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.digizone.czlclankvlpavel-hanus-na-vanoce-ct-digitalne-v-p1zni-pardubicich-a
jihlave/>,
Pavel Dvořák: Diskuse o MPEG-4 je zbytečná a zavádějící (2. část rozhovoru Jana Pot ů čka

s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a vedoucím projektu digitalizace Pavlem Hanušem), Jan
Pot ů č ek, 26.4.2007 (cit. 26. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.czlclanky/pavel
dvorak-diskusc-o-mpcg-4-j e-zbytecna-a-zavadejici/>

34



řešení neutěšené legislativní situace a další postup tak zůstává v rukou regul á tor ů ,

kteř í nejsou závislí na v l ádě - ČTÚ a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (její

rozhodování navíc komplikuje kolektivní rozhodování).

3.3.3 Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice (2006)68

V pořadí třetí - a zatím poslední - dokument, který měl sloužit jako oficiální návod

k přechodu na digitální televizní vysílání a stanovit nutné kroky státních institucí,

spatř i l svět lo světa v roce 200669
. Základním principem je zefekt ivněn í využívání

kmitočtového (rádiového) spektra a hlavním cílem zaj i št ěn í komplexní a efektivní

změny příjmu televizního vysílání včetn ě podpory konkurenčního prosr řed í ".

Předkladatelé doporučují na základě obecné strategie EU co nejvíce zkrátit dobu

sou běh u obou systémů , aby bylo možné co nejrychleji dobudovat další digitální

multiplexy a při spět tak k liberalizaci trhu na poli televizního vysílání".

Koncepce se na rozdíl od dosavadních materi ál ů pod robněji věnuje p ředevším

technickým otázkám a institucionálnímu zaj i štěn í přechodu , jehož součástí je i

vznik Národní koordinační skupiny". Nechybí ani kapitola věnovaná

harmonogramu přechodu , který nakonec stej ně jako u předcho zích p l án ů

neodpovídá skutečnosti .

Technickou stránku přechodu a termíny přechodu na digitální vysílání (pro

jednotlivé oblasti zvlášť v závislosti na pokrytí a koordinaci kmito čtů) a ukončen í

analogového vysílání zpracuje ČTÚ ve spolupráci s operátory sítí a stávajícím

provozovateli vysílání. Podle Technického plánu přechod u (TPP) bude probíhat i

6K Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice (2006), Ministerstvo informatiky ČR,

(cit. 25. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.micLcz/images/dokumentyIKONCEPCE_ROZVOJE_DIGITALNIHO_VYSILANI_
pro_vl_du_030306]INAL.pdf>.
69 Vládou byl schválen v březnu.

70 Tyto dva úkoly se v Koncepcích opakují. Budoucnost ukáže, zda se naplní, zatím o tom není
možné hovořit.

71 Podobný postup by ulehčil provozovatelům současných analogových p rogramů, kterých by se
zvýšení nákladů při souběhu obou syst ém ů dotklo nejvíce.
72 Viz Statut Národní koordinační skupiny (č l. 3). Institucionální zabezpečen í Koncepce rozvoje
digitálního vysílání v České republice, Ministerstvo informatiky ČR, Č .j . : MI 1549/20066 3, (cit.
25. 3. 2007). Dostupné na WWW: http://www.micLcz/files/3510/Kampa_.pdf>
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výstavba jednotlivých mul ti pl ex ů - prioritou má být nahrazení stávajících

přechodných sítí A, B a C.

Konečnou podobu celkem 6 celoplošných digitálních sítí - jedna pro vysílatele ze

zákona (tzv. multiplex veřej né služby) a 5 pro vysílatele komerčn í (a lespoň jedna

s íť by měla být určena pro regionální vysílání) sestaví ČTÚ na základě nového

kmitočtového plánu vzešlého z Regionální rad i okomunikačn í konference v Ženevě

(15. S. - 16. 6. 2006).

K vypnutí analogového televizního vysílání může podle Koncepce dojít za

následujících podmínek:

• dodržení stávaj ících hodnot minimální ch ráněné intenzity

elektromagnetického pole v daném kmi točtovém pásmu při stejném pokrytí

• zahájení cílené inform ační kampaně v dané oblasti nejpozděj i 3 měsíce před

termínem vypnutí

• zaj i št ění sou běžného vysílání 3 - 12 měsíců před vypnutím (pokud bude

souběh technicky možný)

• dostatek set-top boxů na trhu - cenově dostupných (cena není p řesněj i

definována)

Úplné vypnutí první oblasti nenastane před I. červencem 2007 (pokud to nebude

nutné z hlediska mezinárodní koordinace kmito čtů) a nejzazší termín pro celou

Českou republiku je 31. prosinec 2012. Bez postupného vypínání analogových

vys íla č ů nebude možné vystavět digitální s ítě v dostatečném pokrytí.

Pro úspěšné zvládnutí přechodu navrhuje Koncepce vznik centrálního

koordinačního a ř íd í cího orgánu (řízeného na úrovni vlády), který by koordinoval

celý proces a sjednotil postup dotčených institucí a dalších subjektů (ministerstva,

regulátoři , provozovatelé sítí i vysílání, uživatelé služeb). Tímto orgánem bude

Národní koordinační skupina pro digitální vysílání v ČR (NKS), v níž budou

zastoupeny státní orgány, profesní asociace a spotřeb ite lské organizace (další
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zástupci dle potřeb NKS) a př ímo podřízena ministryni informatiky Daně Bérové

(případně před sedovi vlády)73 .

Harmonogram p řechodu na digitální vysílání a pracovních úko lů státních institucí

je rozdělen do t ří etap, jej ichž délka i n á p l ň budou korigovány dle skutečného

vývoje . V první etapě do poloviny roku 2007 bude pokračovat rozš iřování

stávaj ících sítí, vysílání by měli zaháj it noví vysílatelé s licencí. V daném term ínu

by měl být přijat TPP, zř íd í se NKS a zaháj í se informační kampa ň (cílená i

celoplošná). Pokračovat bude také transformace přechodných sítí na standardní

celoplošné. Během druhé etapy (1.7 . 2007 - 31.12. 2009) bude pokračovat přechod

v závis losti na výsledcích ženevské konference" (zapracovaných do TPP) 

především postupné vypínání analogového vysílání. V tomto období by se mohly

zač í t zkoušet nové technologie (Koncepce uvádí HDTV). Etapa třet í by měla zcela

ukončit přechod . K definitivnímu vypnutí analogových vys ílačů by tak došlo

v letech 20 IOaž 2012.

3.4 Technický plán přechodu 75

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jako příslušný správní orgán (podle ZEK)

zveřejni l v po lovině roku 2006 poprvé opatření obecné povahy" , kterým se stanoví

Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské

digitální vysílání - TPP, který je součástí českého právního systému a jako takový

je závazný pro všechny subjekty, kterých se týká.

"Tento dokument stanovil lh ůty, podmínky a způsob postupu během procesu

rozvoje sítí elektronických komunikací pro zemské digitální vysílání, včetně l hůt ,

73 Institucionální zabezpečen í Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice,
Ministerstvo informatiky ČR, Č.j .: MI 1549/2006 63, (cit. 25. 3. 200?). Dostupné na WWW:
http://www.micLcZ/files/3510/Kampa_.pd!>
74 Výsledky regionální radiokomunikační konference mezinárodní t el ekomunikačn í unie (RRC
04/06) o rádiových kmitočtech pro šířen í zemského digitálního televizního vysílání. (cit. 12. 4.
200?) . Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/ l/download/Mezinarodni%20aktivity/konecna_zprava_RRC_04_06.pd!>
75 Podkladem pro zpracování tohoto oddílu bylo opatřen í obecné povahy (vydané ČTÚ), kterým se
stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
vysílání. Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/1/download/Tiskove_zpravy/TPP_dokumenty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
76 Na základě čl. IV zákona č . 235/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb. o provozování
rozhlasového a televizního vysílání
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podmínek a zp ůsobu vypínání zemského analogového vysílání v České republice,

za účelem sestavení s í tě elektronických komunikací pro š ířen í multiplexu veřej né

služby, dalších sítí pro celoplošné zemské digitální vysílání a nejméně jedné s í tě

umo ž ňuj íc í regionální zemské digitální televizní vysllání.?" TPP současně

vymezuje postup ope r á tor ů budoucích vysílacích sítí, provozovatelLI vysílání a

dotčených orgán ů státní správy p ři realizaci přechodu . TPP je u rčujícím

dokumentem pro přech od na digitální systém vysílání v ČR, který dop l ň uj e

stávající mediální zákony.

TPP se vztahuje na digitální vysílání systému DVB-T a navazuje na plán využití

rádiového spektra (který zpracovává též ČTÚ), na závěry mezinárodních

konferencí na téma koordinace rádiových kan ál ů pro zemské digitální televizní

vysílání (Stockholm 196178
, Ženeva 2006) a na výsledky dlouholeté spolupráce a

vícestranných jednání s dalšími evropskými zeměm i v rámci ITU a CEPT. TPP

bere v úvahu samozřejmě také sdě len í Evropské komise" oh ledně vypnutí

analogového vysílání na začátku roku 20I2. Některá ustanovení vychází

z požadavk ů vládní Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČRBo . Vzhledem

k omezenému kmitočtovému spektru závisí realizace přechodu podle TPP

například na dobrovolném odevzdání stávajících analogových kmitočtů

provozovateli vysílání a přesunu vysílání na digitální platformu" .

TPP má podle zákona zaruč i t rovný a transparentní přístup k provozovatel ům

vysílání. Za účelem úspěšného dokončení přechodu na digitální vysílání jsou jeho

závěry závazné pro provozovatele vysílacích sítí, provozovatele vysílání s licencí i

ze zákona a příslušné státní orgány.

77 Cit. č l. 1Technického plánu přechodu (TPP). Technický plán přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání - Opatření obecné povahy č .

OOP/l5/l2.2006-39 (TPP), Český t elekomunikační úřad , 28.12.2006, (cit. 4. 4. 2007). Dostupné
naWWW:
<http://www.ctu.cz/ I/download/Tiskove_zpravy/TPP_dokumenty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
78 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady České republiky pro rozhlasovéa televizní vysílání za
období 1.1 . 2000 - 31.12. 2000, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 28.2. 2001 (cit. 20. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.cz/cz/static/zpravy/index.htm>
79 Sdě l en í Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů a urychlení přechodu z analogového na digitální vysílání z 24.5.2006
80 přijata usnesením vlády ČR č . 261 ze dne 15.března 2006
81 Výraz dobrovolný už by dnes asi vůbec nebylo možné v kontextu současných událostí použít.
Otázka opuštění analogových kmitočtů bude vyřešena spíše donucovacími prostředky, jak to mají
v úmyslu i předkladatel é poslední novely mediálníhozákona.
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Technický plán přechodu na digitální vysílání byl poprvé předložen krátce po

novelizaci vysílacího zákona. K prvnímu termínu na konci srpna 2006 ho ale

nepodepsala TV Nova. Proto proběh lo další připomínkové řízení s termínem do 30.

listopadu. Námitky TV Nova opět nebyly vyslyšeny a osud TPP nadále zůstává

v rukou komerčn ích vys í late l ů , bez jejichž souhlasu není možné TPP provést.

V rámci jednání ČTÚ a Čl' o budování veřej noprávního multiplexu došlo k malým

úpravám TPP - jedná se p ředevším o problematiku provozovatele veřej noprávn í ho

multiplexu, pokračování regionálního vysílání a termínů harmonogramu p řechodu

v rámci digitální s ítě 4. Ani tento upravený materiál na konci března , kdy byl

poslední termín dalšího připomínkového řízení Nova nep ř ij al a'".

4 Vybrané technologické aspekty digitálního vysílání

4.1 Technologie DVB_T83

Systém digitálního vysílání DVB-T p řed stavuj e ve srovnání s analogovým

p řenosem princip i elně zcela odlišný způsob televizního vysílání. Jednotlivé jeho

složky - obraz, zvuk a dopl ňkov é datové služby jsou p řenášeny od vysílatele

k divákovi v digitální podobě.

82 Historie událostí digitální televize DVB-T v ČR za rok 2006, MediaShow Digital, 30. 3. 2007
(cit. 23. 4. 2007). Dostupné na WWW: < http://digital.mediashow.c:zJdvbtlclanek/Historie-udalosti
digitalni-televize-DVB-T-v-CR-za-rok-2006>; TPP v mlhách, Milan Šmíd, 3. 5. 2007 (cit. 7. 5.
2007). Dostupné na WWW:
<http://mam.ihned.c:zJc4-10000115-21051660-1O1000_d-tpp-v-mlhach>
83 Technické základy DVB-T, Procházka Ivo, Toman J i ří (cit. 24.4.2007) . Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.c:zJspecialy/digictlkapitola4.htm>; Pr ů vodce digitálním vysíláním (3.):
Co nabízí set-top-box", Jan Kálal, 25. 4. 2007 (cit. 10. 5. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.digizone.c:zJclanky/pruvodce-digitalnim-vysilanim-3/>
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Komprese a kódování

Digitální obrazový signál je ale ve vysoké kva l itě je náročný na kapacitu

p řen osového kanálu" - musí se komprimovat, je tedy potřeba snížit nároky na

přenos. Základním principem komprese je odstranění irelevantních a redundantních

informací z datového toku obrazového signálu. Př i redukci irevelance se využívá

znalosti fyziologických vlastností lidského zraku, který je málokdy schopen

rozeznat drobné detaily v obraze, zv láště při rych lém pohybu, a proto je možno je

vynechat. P ři redukci redundance se využívá skutečnost i , že po sobě následující

snímky obrazového signálu se od sebe větš i nou liší jen málo, a proto stačí přenášet

jen diference mezi nimi. Přestože se jedná o ztrátovou kompresi a signál už není

možné zrekonstruovat do všech detai l ů , lze dosáhnout za předpoklad u kvality

srovnatelné se stávaj ícími standardy (PAL) až čtyřicet i násobné komprese (166

Mbit/s lze redukovat až na 8 - 4 Mbit/s). V současnost i se pro kompresi obrazu

používá metoda zdrojového kódování MPEG-2, pro zvuk pak vzájemně

kompatibilní MPEG-l nebo 2. Do budoucna, po vypnutí analogového vysílání se

uvažuje o dalších typech kódování (př. MPEG 4 pro obraz nebo Dolby Digital pro

zvuk).

Multiplexování

P ři udržení dosavadní kvality obrazu analogového přenosu umožní digitalizace

efekt ivnějš í využití části kmitočtového spektra určené pro televizní vysílání. Od

analogového přenosu se digitální odlišuje hned v několika zásadních oblastech. Za

předpokladu využití stávaj ících vysíl ačů (to znamená, že k příjmu digitálního

vysílání plně postačí stávající anténa) a kódování MPEG-2 bude možné podle

požadované kvality p řenášet místo jediného analogového programu 4 až 6

programů digitálních, dostatek prostoru j eště zůstane pro doplňkové datové služby

a digitální rozhlas. Vzhledem k tomu, že může vysí lač pro digitální vysílání p ři

stejném pokrytí p řenášet místo jediného až šest televizních programů , dochází při

provozu digitálního vysílání ke značným energetickým úsporám i ke zmenšení

ekologického dopadu na okolní prostředí.

84 přenosová rychlost kolem 270 Mbit/s
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Jednotlivé programy (televizní i rozhlasové) a služby různých provozovateli'! se

také na rozdíl od analogového přenosu š í ř í spo l ečným kanálem. Nejprve je ale

potřeba datové toky neboli signály jednotlivých služeb s l ouč i t - tento proces se

nazývá multiplexování. Pomocí zařízen í , kterému se říká multiplexer se zdrojové

datové toky televizních program ů s louč í s datovými toky do pl ňkových služeb,

elektronického průvodce ErG a interaktivních aplikací a doplní se servisní

informace, které identifikují jednotlivé čás t i výsledného datového toku (tzv.

transportní datový tok) a umožní jeho zpětné dekódování v digitálním přijímači.

Vzniká tak digitální multiplex, digitální přenosová síť tvo řená jediným

transportním datovým tokem.

Zabezpečení a modulace datového tOktl

Digitálního kódování i přenosu se využívá také při distribuci televizního signálu za

použití kabelových nebo satelitních systémů. Pozemní digitální vysílání musí če l i t

většímu počtu překážek a rušivých elementů , využívá proto prost ředků účinněj šího

n ěkolikastup ňov ého protichybového zajištění (možnost opravy určitého procenta

chyb vzniklých při přenosu transportního toku kanálem) a robustní digitální

modulaci na principu OFDM (který je postaven na skutečnosti , že přenosový kanál

obsahuje velký počet rovnoměrně rozmístěných dílčích subnosných vln 

kmito čt ů),

Modulace OFDM se vyznačuje několika výraznými předn ostmi : umožňuj e provoz

jednofrekvenčních sítí SFN (síť vys íla č ů na společném kmitočtu - navzájem se

dopl ňují svými výkony), zaručuje téměř dokonalou odolnost vůči chybám

zp ůsobeným vícecestným šířením a odrazy (u analogového přenosu se jedná o tzv.

duchy) a při vhodné volbě parametr ů umožní příjem televizního signálu mobilními

p řij ímači (až do rychlosti 200 kmih).

Příjem digitálního televizního signálu

Jak už bylo řečeno, k příjmu digitálního televizního vysílání postačí stávající

antény. Stejně tak není zatím bezpodmínečně nutná ani výměna televizoru. Vedle

nových televizorů s vestavěným digitálním tuneremje možné využívat tzv. set top
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boxy, což jsou samostatné přijímače digitálního pozemního vysílání, které jsou

koncipovány jako doplněk ke stávaj ícím analogovým p řij íma č ům .

Set top boxy se vyrábějí v mnoha různých provedeních s odlišnou softwarovou i

hardwarovou výbavou č i nabídkou spojovacích konektor ů . Cenová hladina je také

různá - nej l evn ěj ší modely jsou k dostání kolem 1500 Kč. Všechny set top boxy

jsou vybaveny konektorem typu IEC pro připoj en í televizní antény (domovní i

venkovní), dále podporují napříkl ad propojení se satelitním př ijímačem č i

videorekordérem a v r ů zn é míře nabízí nap ř. AV vstupy č i konektory typu Cinch.

Přij íma če podporující systém Mul timedia Horne Platform (MI-IP) jsou navíc

vybaveny integrovaným modemem pro realizaci zpětného datového kanálu pro

interaktivní aplikace.

V oblasti softwaru se jednotlivá zařízen í liší v oblasti zpracování a p řehl ednosti

menu, komfortu obsluhy a počtu doplňkových funkcí. Povinná výbava zahrnuje

ovládací prvky pro základní nastavení vlastností přijím ače , funkce automatického i

manuálního l adění , nástroje pro řazení a editaci obsahu multiplexů a vytvářen í

seznamů předvoleb a elektronického programového průvodce. Rodiče ocení funkce

pro cenzuru nevhodných kan ál ů (to však závisí i na vlili vysílatele tyto informace

do datového toku přidávat) . Set top boxy, které jsou v současnost i na trhu, také

umo ž ňují záznam oblíbeného pořadu na p řipoj eném nahrávacím zař ízen í

prost řednictvím PDC kódu (dosud hojně využívaný VPS kód nepodporují; PDC).

4.2 Přínos digitální technologie pro uživatele televize - nové služby"

Díky digitalizaci televizního vysílání se bude na obrazovkách postupně prosazovat

širokoúhlý formát 16:9, který umožní věrněj ší p řenos filmových děl , lépe vyhovuje

lidskému zraku a poskytuje hlubší zážitek (nové televizní pořady se stále častěj i

85 Pr ů vodce digitálním vysíláním (5.): Interaktivní služby digitální televize, Jan Kálal, 10. 5. 2007
(cit. 10.5. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pruvodce-digitalnim
vysilanim-5/>; Podpora veřejné služby v rámci digitálního vysílání, Milan Gazdík, (cit. 10. 5.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola9.htl11>;
Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání (2004), Ministerstvo kultury ČR, (cit. 29.3 .
2007). Dostupné na WWW: <http://www.mkcr.cz/download.php?id=1658>; Odborné inforrnace
(Digitální televizní vysílání DVB-T), České Radiokomunikace, (cit. 29. 4. 2007). Dostupné na
WWW: <http://www.radiokomunikace.cz/cs/dornacnosti/vysilani/digitalni-televizni-vysilani-dvb
t/odbornc-inforrnace.ep/>; DUSPIVA, Zdeněk: Digitalizace jako budoucnost elektronických médií.
Praha: Votobia, 2004. l. vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7 apod..
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natáčí v tomto formátu), Se zavedením HDTV se stane formátem dominantním.

Stereofonní zvuk nahradí vícekanálový prostorový zvukovýdoprovod - divák bude

moci ovlivnit jeho parametry (mono, stereo, vícekanálový, ztišení reklamy, změna

pom ěr ů hlasitosti..). Pořady se budou vyrábět v několi ka paralelních jazykových

mutacích.

Výrazné změny by měla př i nést interaktivita - zpětný kanál , který zrněn í pasivní

masové sledování televize ve výběrovou činnost , na níž aktivně participuje i divák.

Ten se bude moci zapoj it do diskuze, her, kv ízů , hlasování, p růzkumů sledovanosti

a bude mít i možnost okamžité reakce na reklamní sd ě lení.

Vedle televizních p rogram ů zbude v mul tiplexu dost místa i na datové služby. K

nej větším l ákadlům bude j istě pat ř i t internet a elektronický programový průvodce

(EPG), který bude nejprve připom ínat jakýsi superteletext a ve finále by se měl stát

plnohodnotným multimediálním pomocníkem, který umožní svému uživateli lepší

orientaci uvni t ř rozmanité programové nabídky. Technicky bude možné oddělit

jednotlivé datové toky, které bude možné následně využít například pro

specializované služby (znaková řeč, oddělené zvukové kanály apod.).

Multimedia Home Platfonn (MHP)

Multimediální domácí platforma před stavuj e univerzální systém, s jehož pomocí

bude možné nabídnout div ákům možnost zpětné vazby a r ů zn é interakti vní

aplikace. Systém Ml-IP byl vytvořen na zák ladě potřeby zaj istit kompatibilitu

jednotlivých televizních programů a televizních přijímačů v rámci evropského

prostoru. Jako softwarová podpora je zabudován MHP do všech digitálních

p řij íma č ů i set-top box ů , které se prodávají na evropských trzích, postupem času by

mohl být integrován do dalších zařízení v domácnostech koncových uživatelů a

mohl by tak zajistit propojení všech digitálních zařízenÍ. Skrze MHP bude možné

akt ivně zasahovat do vysílání a provádět řadu dalších čin ností , provozovatel ům

vysílání umožní nabízet např . televizní vysílán í na vyžádání (video on demand),

služby elektronického bankovnictví, internet a e-mail, elektronického

programového průvodce (EPG), placenou televizi (pay TV) nebo např . přímý

elektronický obchod (home shopping). Se zavedením standardu DVB-MHP se
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digitální televize jeví stále perspekti vněj š í a dochází k dalšímu rozšiřování s ítě

zemského digitálního vysílání. MHP p ředčí veškeré dosud využívané kanály

umo ž ňuj ící zpětnou vazbu.
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4.3 Technické parametry digitálních sítí v ČR86

Technický plán p řechodu stanoví vedle harmonogramu přechodu , který s téměř

stoprocentní jistotou nebude možné za stávaj ících okolností dodržet, také podobu

budoucích čtyř digitálních multipl ex ů (I, 2, 3 a 4) - stanovuje soubor sdílených

parametrů (rádiových kan ál ů vys í la č ů). První multiplex bude patři t

veřejn oprávním televizním program ům, další tři , které vzniknou na základ ě

kmito čt ů dočasných sítí (A, B a C), obsadí programy Nova a Prima (př ípadně jejich

další kanály s tzv. bonusovou licenci" ) a noví vysílatelé, kteří získaj í licence.

Při stávaj ící kvalitě obrazu ve formátu PAL, využití zdrojového kódování obrazu

MPEG-2 (MPEG-I pro zvuk) a stávaj ící technologie vys í la č ů o kapac i tě datového

toku kolem 20 Mbit/s bude možné multiplex obsadit až šesti programy ve

stereofonní kvalitě . S ohledem na dostatečnou kvalitu obrazu se v současnost i

plánuje veřejnoprávní multiplex pro čtyř i stávající programy, rozhlasové vysílání a

dopl ňkov é služby. Multiplexy Ba C, o jejichž obsazení mělo rozhodnout dosud

nedořešené problematické licenční řízen í z let 2004 - 2006, by měly obsahovat

čtyř i nebo pět program ů ." Na základě zkušeností z ostatních zemí Evropské unie

se počítá po dokončení přechodu na digitální vysílání s dalším rozš ířen ím

programové nabídky, nabídky dopl ňkov ých služeb č i aplikací nových technologií

(například televize s vysokým rozlišením HDTV) - jak pomocí nověj ších syst émů

komprese (v poslední době často diskutovaný formát MPEG-4 nebo ATRAC)89,

tak i výstavbou dalších sítí (mohlo by jich být až šest, vznikat mohou i další s í tě

regionální).

86 Podle Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské
digitální televizní vysílání - Opatření obecné povahy č . OOP/l5 /12.200G-39 (TPP), Český
tel ekomunikační ú řad , 28.12. 2006, (cil. 4. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.czJI/download/Tiskovc_zpravy/TPP_dokumenty_08_12_2006/navrh_TPP.pdt>
87 Zákon č. 23 112001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve zněn í pozd ěj š ích

předpis ů

8R Šest nově udělených digitálních licencí, 2 prodloužené licence - Nova a Primaa případně další
dvě bonusové (kompenzační) licence pro tyto provozovatele na základě novely vysílacíhozákona
(Zákon č . 231/200I) z roku 2006 (Zákon č. 235/2006 Sb.).
89 Technické základy DVB-T, Procházka Ivo, Toman Jiří (cit. 24. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatclcvizc.czJspecialy/digict/kapitola4.htm>.
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V případě , že by se digitální vysílací sítě nepodaři lo napl nit televizními programy,

m ů ž e být nadbytečná kapacita využita i pro telekomun ikační služby (v souladu

s vysílacím zákonem). Stálou část multiplexů budou pravděpodobně tvo ři t také

rozhlasové programy, které zabírají pod statně menší část datového toku - pouze

0,2 Mbit/s. Pro umístění doplňkových datových služeb včetně programového

pr ůvodce nebo internetu se uvažuje kapacita mezi 0,5 - I Mbit/s.

4.3.1 Dočasné digitáln í s í tě - stav dnes

Na území České republiky existuj í tř i digitální s ítě určené pro televizní vysílání ve

standardu DVB-T, které se výrazně odlišují mírou pokrytí. V letech 2000 - 2005

bylo vysílání všech sítí experimentální, na základě dočasných licencí. Multiplex A

je od října 2005 v režimu řádného provozu ve čtyřech oblastech (Praha, Brno,

Ostrava a Domažlice), multiplex B pokračuje v experimentálním vysílání pouze

v Praze. Poslední s í ť, v níž dříve provozoval pokusné televizní vysílání polostátní

Český Telecom,9o svůj provoz ukončila . Obě s ítě, které v současnost i nabízejí

digitální televizní vysílání, operují se statistickým multiplexem (mohou upravovat

datový tok na základě momentální potřeby) .

Multiplex A9J

• datový tok: 22 Mbit/s

• vys ílače (rádiové kanály/výkon vysílače) : Praha-Cukrák a Praha-město

(25/2,5 a 5 kW), Brno-Rády a Brno-město (40/10 kW), Ostrava-Slezská

Ostrava (39/10 kW) a Domažlice-Vraní Vrch (38/5 kW)

90 Český Telecom se stal třetím provozovatelem experimentálního digitálního zemského vysílání
celkem překvapivě. Licenci k testování digitální televize získala bezkonkurenčně nej větší česká

telekomunikační společnost podle některých neoficiálních n á zorů jako bonus do privatizace. Nový
vlastník Telecomu - společnost Telefónica 02 dnes poskytuje digitální televizi s přístupem přes

telefonní síť a testuje možnosti mobilního příjmu .

91 Data i obrázek pokrytí dostupné na WWW: <http://digizone.czltexty/pokryti-sit-aJ> nebo
Vysílání ČT v DVB-T, Česká televize, 1. ll. 2006 (cit. 27. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.czlspecialy/digict/kapitola3.htm>
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•

•

televizní programy (využitý datovÝtok - Mbitls): ČT I (3,8), ČT 2 (3,8),

ČT24 (3,3), ČT4 Sport (4,1) a Nova (4,1) včetně stereofonního zvuku a

teletextu"

rozhlasové programy (vvužitÝ datový tok): ČRo I- Radiožurnál (0,7),

ČRo2-Praha (0,3), ČRo3-Vltava (0,2), ČRo Leonardo (0,16), ČRo D-dur

(0,26), Rádio Česko (O, I) a ČRo4-Rádio Wave (0,2)

Multiplex B93

• datový tok: 23,5 Mbitls

• vysílače (výkon): multiplex B v současnost i využívá pouze jediný kanál - č .

46 a 3 vys ílače na území Prahy-Ládví (5 kW), Strahov (10 kW) a Zelený

pruh (5kW)

• televizní programy (vvužitÝ datoVÝ tok - Mbitls): Prima (3,5), Top TV

(2,6), Óčko (2,9), 24.cz (2,5), Noe TV (3,6) ve stereofonní kvalitě

92 U programu ČT24 není teletext dostupný v plné š í ři

93 Data i obrázek pokrytí multiplexu B pochází z WWWstránekjeho provozovatele - Czech Digital
Group. Dostupné na WWW: <www.digitv.cz>. Pokrytí digitálních sítí také viz www.digizone.cz.
Dostupné na <www.digizone.cz>; pokrytí se liší v závislosti na typu použité antény (prutová uvnitř

budovy - prutová vně budovy - venkovní anténa).
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• rozhlasové programv (využitÝ datový tok - Mbitls): Proglas (0,2)

Multiplex C94

• vysílání televizních programů v multiplexu C bylo v roce 2006 pozastaveno

a v síti se nadále vysílaj í pouze datové toky - Test MPEG-2, Test MPEG-4

HD a Test MPEG-4 SD (v oblasti Prahy)

• vysílače (rádiové kanály/výkon): Bmo-FNB, Bmo-TKB (25/2 kW), Praha

ÚTB, Praha-Novodvorská, Praha-Petři ny a Praha-Václavská (64/2 kW)

94 Texty a obrázky pokrytí dostupné na WWW: >http://www.digizone.czJtexty/pokryti-sit-C/>;
pokrytí se liší v závislosti na typu použité antény (prutová uvnitř budovy- prutová vně budovy 
venkovní anténa).
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4.3.2 Digitální vysílací sítě podle TP p95

TPP vymezuje technické parametry jednotlivých konečných digitálních vysílacích

sítí - multiplexů , které nahradí současné dočasné sítě A, B, a C. Oproti zkušebnímu

vysílání budou čtyři - I, 2, 3 a 4.

Pro budoucí vysílací s íť multiplexu veřejné služby (vysílací s íť 1) určil ČTÚ

v souladu se zákonem o České televizi rádiové kanály 29, 31, 33, 34, 36, 37, 49 a

51. Síť bude rozdělena do pěti oblastí" a spuštěna by měla být (podle TPP)

95 Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální
televizní vysílání - Opat ření obecné povahy č. OOP/l 5/12.2006-39 (TPP), Český tel ekomuni kačn í

úřad, 28.12. 2006, (cit. 4. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/ I/download/Tiskovc_zpravy/TPP_dokumcnty_08_ 12_2006/navrh_TPP.pdf>
96 1_ Praha a Středo český kraj, 2- Jihočeský , Plzeňský , Karlovarský a kraj Vysočina, 3- Ústecký,
Liberecký, Královéhradecký, Pardubický kraj, 4- Moravskoslezský a Olomoucký kraj, 5
Jihomoravský a Zlínský kraj. Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.czl l /download/Tiskove_zpravy/TPP_dokumenty_08_ 12_2006/navrh_TPP.pdl>
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nejpozději 10.10. 2010. K tomuto datu by Česká televize měla zcela opustit

dosavadní vysílací multiplex A.

Současné multiplexy A, B a C, jejichž využití je zatím časově vymezeno do 30.

če rvna 2007, budou na zák l adě vládní Koncepce rozvoje digitálního vysilá ní'"

transformovány do dalších vysílacích sítí s č ís ly 2, 3 a 4. Už dnes je zřej mé, že

k tomuto datu to nebude možné. Pro převod stávajících digitálních vysílacích sítí

byly určeny následující rádiové kanály":

Vysílací
Název stanoviště

Rádiový Vysílací
Ucelená oblast

Rádiový
sil' kanál s íť kanál

A Praha 25 2 Praha 53
Praha město 25 2 Praha 53
Brno Hádv 40 2 Brno 40
Brno město 40 2 Brno 40
Ostrava Slezská Ostrava 39 2 Ostrava 54
Domažlice 38 2 Plze ň 38148
Ustí nad Labem 58 2 Usti nad Labem 58

B Praha Ládví 46 3 Praha 46
Praha Strahov 46 3 Praha 46
Praha Zelenv Pruh 46 3 Praha 46

C Brno FNB 25 4 Brno 64
Praha Ládví 64 4 Praha 64
Praha Strahov 64 4 Praha 64
Praha Václavská 64 4 Praha 64
Praha Zelený Pruh 64 4 Praha 64

Digitální vysílací sítě 2, 3 a 4 mohou být využity také pro regionální zemské

vysílání. Jejich technické parametry jsou navrženy tak, aby bylo možné využít

vyhrazených rádiových kanálů k šíření regionálního vysílání (v každé ze 3 sítí).

Multiplex veřejné služby je této povinnosti zbaven.

Současným provozovatelům regionálního č i místního televizního vysílání s licencí

k analogovému přenosu vzniká právo š íř i t program po dobu platnosti licence i

97 Koncepce rozvoje digitálního vysílání v České republice (2006), Ministerstvo informatikyČR,

(cit. 25. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.micr.cz/images/dokumcntyIKONCEPCE_ROZVOJE_DTGITALNIHO_VYSILANI_
pro_vl_du_030306]INAL.pdf>
98 Tabulka pochází z Technického plánu p řechodu na digitální televizní vysílání, čl. 6, str. 7.
Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/ l/download/Tiskovc_zpravy/TPP_dokumcnty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>;
je z ní zřejmé, že největších změn dozná budoucí vysílací sít' Č. 2
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di git áln ě '" , a to včetně dopl ň kov ý ch služeb. Volnou přenosovou kapacitu určí

ČTÚ . Součástí licence pro digitální vysílání je stejně jako u současných

provozovatel ů celoplošných programII závazek ukončit analogové vysílání

v termínu stanoveném TPP.

A právě toto ustanovení Technického plánu přechodu se v pr ůb ěhu připomínkování

ukázalo být problematické a stalo se další brzdou vývoje na poli digitalizace.

Stávaj ící komerční vysílatelé se odmítli vzdát svých analogových licencí, které jim

byly prodlouženy už "v rámci harmonizace s právem EU" v roce 2001. A to

přestože bylo zřej mé, že bez vypínání analogu k plné digitalizaci televizního

vysílání nikdy nedojde.

P ředpokl ádané termíny zahájení řádného zemského digitálního vysílání, ukončen í

souběh u obou systé m ů , počet dotčených obyvatel oblasti a rádiové kanály u rčené

pro jednotl ivé vys íl ače ve všech t řech p ředpokládaných multiplexech jsou uvedeny

v následujících tabulkách:100

D" it ál " ilací ít' v 2\0\Igl H JIl VYSl act SI e.

99 podle č l. 2 zákona č . 231/2001 Sb. ve znění pozděj ších předpisů

100 Všechny t ři tabulky pochází z Technického plánu přechodu na digitální televizní vysílání, čl. 7,
str. 7-9. Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz/ l/downloadlTiskovc_zpravy/TPP_dolcumenty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
101
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Rádiový
kana' Zahájení Doba Termín Rádiový Termín Poče t

Ucelená DVB·T vysllání základního ukončeni kanál ukončen i dotčených

oblast pro DVB-T souběhu základního DVB-T celkového obyvatel
základní (v měsících) souběhu finální souběhu (v tisících)
soub ěh

Brno 40 červen
3 srpen 2007 40 z á řl 2007 520mósto 2007

Praha 53 září 2007 5 leden 2008 53 listopad 1 2302008
Praha 53 zá ři 2007 5 leden 2008 53 listopad 1000
měs to 2008

Ostrava 54
listopad 6 duben

54
leden 10602007 2008 2010

Sušice 24 (22)') duben 6 zálí 2008 48 (50)') brozen 330
2008 2009

Plze ň 24 červen 8 leden 2009 48 srpen 8902008 2009

Trutnov 38 listopad 7 červen 38
březen 1 2302008 2009 2010

40 březen 11 leden 2010 40 červenec 1 0aOBrno 2009 2010

Jihlava 57 červen 6 listopad 57 květen 520
2009 2009 2010

Ceské Bu·
22 listopad

6
duben 50 záfi 570

déiovice 2009 2010 201 0

Zlín 49 únor 2010 6 červenec 49 fijen 8302010 2010

Jesenik 51 červen 9 zá ři 2010 50
fijen 11 30201 0 2010

52



Digitální vysílací sít' č. 3

Rádiov ý
kanál Zahájeni Doba Terrn ín Rádrový Termin Poče t

Ucelená DVB-T vysíláni základnlho ukončen i kanál ukončen i dotčen ých
oblas t pro DVB·T souběhu základního DVB-T celkového obyvatel

základní (v měsících) so běhu finální So běhu (v t is řcícn )

souběh

Brno
59

červen
3

město 2007 srpen 2007 59 zátí 2007 520

Praha 59 zMí 2007 5 leden 2008 59 listopad
1 230

2008
Praha

46 záti 2007 5 leden 2008 listopad
město 46

2008 1 000

Ostrava 39 listopad
6 duben

48 leden
1 0602007 2008 2010

Sušice 52 duben
6 z á ř! 2008 52 (25)')

b řezen

(25)') 2008 2009 330

Plze ň 52 červen
8 leden 2009 52 srpen

8902008 2009

Trutnov 60 listopad
7 červen

60
b řezen

1 2302008 2009 2010

Brno 59
b řezen

11 leden 2010 59 červenec
10802009 2010

Jihlava 30 éerven
6 listopad

30 květen
5202009 2009 2010

Ceské Bu·
25 listopad

6 duben
25

z á řl

570d éiovice 2009 2010 2010

Zlin 25 ůnor2010 6 červenec
25 fijen

8302010 2010

Jesenik 53 záti 2010 O - 53
řijen

1 130
201 0

Digitální vysílací síť č. 4

Kraj R ádiov ýkanál DVS-T Terminy zahájen i vysfláni DVS-T

Usteckv kraj 62 červe n 2008
Středočeský kraí 44 červen 2008
Hlavni město Praha 64 červen 2008
Moravskoslezský kraj 63 červen 2008
P lzeňský kraj 63 červen 2008
Karlovarský kraj 45 červen 2008
Libereck ýkraj 65 listopad 2008
Pardubický krai 45 listopad 2008
Královéhradecký kraj 45 listopad 2008
Jihomoravský krai 64 b řezen 2009
Vysočina 63 červen 2009
J ihočeský kraj 65/63 listopad 2009
Zlínský krai 42 únor2010
Olomoucký kraj 44 z á ř! 2010
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4.3.3 Vypínán í ana logové vysílací s í tě \02

Součástí TPP je plán postupného vypínání zemského analogového televizního

vysílání. Termíny pro přechod v jednotlivých ucelených oblastech byly určeny

s ohledem na možnosti rekonstrukce anténních systémů současných analogových

vysíla č ů (pro nové digitální s ítě). Vzhledem k historickému vývoji, který vedl

k nerovnoměrnému rozložení vys íl ačů a překrývání jednotlivých ucelených oblastí

není možné stanovit jednotný termín vypínání stávaj ících vysílačů. Aby ale

nedocházelo k nadbytečnému souběhu , stanoví TPP pro ukončení provozu

stávaj ících analogových vys í la č ů lh ů ty v rozmezí 6 a 9 měsíců so u běhu

s digitálním systémem. V případě rušení obou systémů, nedostatku rádiových

kaná l ů nebo sporech provozovatel ů sítí a provozovatelů vysílání bude vždy

zoh led něna priorita zaj ištění zemského digitálního vysí lá n í'ř' .

Před pokl adem pro úspěšnou realizac i celého přechodu a minimalizaci negativního

dopadu na diváky, je maximální možné využití technických parametrů přidělených

kmitočtů. V co nejkratším termínu je třeba dosáhnout co největšího pokrytí území

zemským digitálním televizním vysíláním. Proto je také jednou z podmínek pro

získání licence k provozování digitální vysílací sítě neodvolatelný závazek vracet

postupně rádiové kanály využívané pro zemské analogové televiznívysílání.

Proces přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální

televizní vysílání bude probíhat postupně - po jednotlivých ucelených oblastech.

Finální termíny se proto od sebe liší, jak již bylo uvedeno v kapitole Digitální

vysílací s ítě podle TPP. Přestože orgány Evropské unie stanovily jako nejzazší

termín vypnutí analogového televizního vysílání konec roku 2012, ČTÚ určil

v TPP termín dokončení přechodu v ČR 10. říjen 20IO.

\ 02 Tabulka plánovaného odpojováníjednotlivých vys íl ačů a data viz Technickýplán přechodu

zemsk ého analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání- Opatření

obecné povahy č . OOP/15/12.2006-39 (TPP), Český telekomunikační úřad , 28.12. 2006, (cit. 4. 4.
2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz!l/download/Tiskove_zpravy/TPP_dokumenty08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
103 Cit. Technický plán přechodu, str. 20, č l. 9. Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz!l/downloadlTiskove_zpravy/TPP_dokumenty_08_12_2006/navrh_TPP.pdf>
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Vypínání analogových vysílačů

Termin Termln
Pař , Č , Ucelenó oblast

Ná zev Radiový
Progmm' )

ukon č en í ukončen i
s tanovi š t ě konál zékladnlho celkového

souběhu soubě hu
7, b) Brno město Bmo město 35 éT I srpen 2007 zMf 2007

52 é T2 srpen 2007 zařl 2007
49 NOVA srpen 2007 zMl 2007

Brno Hády 55 PRIMA srpen 2007 z á řl 2007
I. a ) Praha Cukrák 26 ČT1 leden 2008 listopad 2008

53 CT2 zá ři 2007 listopad 2008
R l NOVA leden 2008 listopad 2008
R7 PRltvtA leden 2008 listopad 2008

1. b) Praha město Mahlerovy sady 5 1 CTI leden 2008 listopad 2008
4'1 CT2 leden2008 listopad 2008
37 NOVA leden 2008 llstopad 2008
24 PRllvlA leden 2008 listopad 2008

2, Ostrava Hošťálkovice 31 (T'I duben 2008 leden 20 10
51 ČT2 duben 2008 leden 20'10
42 NOVA duben 2008 leden 20 10
Rl NOVA duben 2008 leden 20 10
48 PRIMA duben 2008 leden 20 10

3, Sušice Svatobor 35 ČT1 zMl 2008 srpen 2009
52 CT2 červen 2008 srpen 2009
R9 NOVA z á řl 2008 srpen 2009
43 PRltvlA zMl 2008 srpen 2009

4, P lze ň Krašov 3'1 ČT'I leden 2009 srpen 2009
48 éT2 leden 2009 srpen 2009

R IO NOVA leden 2009 srpen 2009
5, Trutnov I Cernáhora 23 éT I červen 2009 březen 2010

40 CT2 červen 2009 březen 2010
Rl1 NOVA červen 2009 březen 2010

6, Jihlava Javořice 25 éT1 listopad 2009 kvě ten 2010
42 éT2 listopad 2009 květen 2010

Rl 'I NOVA listopad 2009 květen 2010
59 PRIMA listopad 2009 květen 2010

7, a) Brno Kojál 29 ČT1 leden 2010 červenec 2010
46 cT2 leden 201 0 červenec 2010
R9 NOVA leden 2010 červenec 20'10

55



5 Dosavadní vývoj přípravy přechodu na digitální vysílání' "

Příprava na digitální vysílání začala v rámci Evropské unie už v roce 1991 .

Z mezinárodních jednání vzešel koncept digitálního vysílání ve standardu DVB .

Česká republika přistoupi la k jednáním už v roce 1994, ve stejném roce startuje

digitální vysílání prostřednictvím družic (DVB-S) a kabelových systémů (DYB-C).

Přes tože se ČR při pojil a kjed náním o budoucí digitální mapě televizního vysílání

v Evropě hned na jejich počátku , během následuj ících let se tempo změn ve

pro spěch digitalizace zpomalilo. Digitalizace nebyla ještě ani na přelomu tisíciletí

prioritou českých vlád, přestože se k tomuto kroku zavázaly snad všechny

kabinety, a k rychlému zavedení nového systému nepři spěla ani roztříštěnost státní

správy v tomto ohledu. Digitalizace spadala během procesu přípravy do působnosti

hned něko lika orgánů najednou, přičemž žádná z pracovních skupin nebyla

založena přísně na kritériu odbornosti . Změny ve vládách, na ministerstvech č i

v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) situaci ještě zhoršily. Spory

mezi regulátory digitalizace- ČTÚ a RRTY, legislativní nouze nebo krize v České

televizi a nespokojenost stávajících komerčních vysílatelů (Nova, Prima)

znamenaly další zpomalení procesu přechodu .

Přes ji stou pojmovou a koncepční nejasnost, se autor na následujících řádkách

pokusí shrnout vývoj snah o p řechod na zemské digitální vysílání v ČR za

posledních deset let.

5.1 Devadesátá léta

Jak už bylo řečeno výše, Česká republika přistoupi la kjednáním o budoucnosti

zemského digitálního vysílání v roce 1994. Po třech letech se u nás objevují první

známky digitalizace - Česká televize (oba programy) a dnešní Prima (dříve TV

104 DUSPIVA, Zdeněk: Digitalizacejako budoucnost elektronických médií. Praha: Votobia, 2004.
1.vydání. 146 s. ISBN 80-7220-169-7; Výroční Zprávyo stavu vysílání a činnost i Rady České
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (1992- 2006). Dostupné na WWW: < .
http://www.rrtv.czJczJstatic/zpravy/index.htm>; jednotlivé Koncepce přechodu a rozvoje
digitálního vysílání a veškeré dostupné materiály, týkající se digitalizace, od zákonů po odborné
články .
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Premiéra) začínají vysílat v družicovém digitálním systému DYB_S10S• Toto

vysílání je pak přenášeno na zemské vys í lače a do kabelových rozvodů dalších

provozovatel ů . Na konci devadesátých let Česká republika pomalu vykračuj e na

cestu digitalizace zemského vysílán í. Nejp lodněj ším se v tomto ohledu zdá být

přelom tisíciletí.

Od roku 1996 usilují č lenové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen

Rada) a Stálé komise pro sdě l ovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu

ČR (dále jen Stálá komise) o vznik nového státního orgánu, který by se zabýval a

byl odpovědný za digitali zaci zemského rozhlasového a televizního vysílání.

Y následujících letech se to ale příli š ned ařil o - "vysvobození" při šl o až v listopadu

1999, kdy Stálá komise pověřila Radu úkolem vytvoři t meziresortn í pracovní

skupinu, v níž by usedli zástupci státních institucí, které by se měl y v budoucnu

podílet na přechodu k digitálnímu vysílání - Ministerstva dopravy a spojů ,

Českéh o telekomunikačního úřadu (ČTÚ), Rady, Ministerstva kultury, Ministerstva

financí, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj .

Mezioborová pracovní skupina byla ustavena v lednu následujícího roku jako

Skupina pro digitální vysílání (SDy 106
) .

Y roce 1999 si také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nechává zpracovat dvě

studie od firmy Testcom107, které se věnují tématu přechodu na zemské digitální

televizní vysílání. Obě zprávy se zabývají technickými možnostmi kmito čtového

spektra. Testcom navrhuje využít pro první digitální vysílací síť stávající televizní

kanály (64 - 66), které by pro tento účel uvolnil jejich držitel - Ministerstvo obrany

. Taková síť by zajistila 97procentní pokrytí území republiky, pokud bude

vyhovovat systému mezinárodní koordinace (okolním státům se tento postup

zpočátku příliš nezamlouval). Druhý návrh předpoklád al využití kanálů 21 - 59 a

65procentní pokrytí. Realizace této druhé s ítě by však už znamenala narušení

stávaj ícího analogového vysílání a vyžádala by si řadu změn na některých

105 prvním provozovatelem digitálního vysílání DVB-S prost ředn i ctvím satelitní s ítě byla firma
Czechlink; Prima začala vysílat 23.1.1997, ČT 18.7.1 997
106 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za
období 1.1. 2000 - 31.12. 2000, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 28.2. 200I (cit. 20. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.rrtv.czJczJstatic/zpravy/index.htm>
107 Společnost Testcom vznikla při ministerstvu informatiky a zabývala se mimojiné návrhy
kmitočtového využití.
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p řevaděčích a anténách. I tento návrh byl závislý najednáních se sousedními státy.

K definitivnímu rozhodnutí na poli mezinárodní koordinace kmitočtového spektra

je však cesta j eště pěkně dlouhá (ke konečné revizi Stockholmského plánu

p ři stoupil a nakonec EU až v roce 2006 v Ženevě) .

Z předložených dokument ů Testcomu j asně vyplývá, že přechod na digitální

vysílání si zcela určitě vyžádá zásahy do stávající televizní sítě , a tedy i zhoršení (v

případě nutnosti i vypnutí) analogového signálu. Všechna následující jednání o

přechodu na digitální vysílání tedy vycházej í z předpoklad u , že pro vznik

dostatečné digitální s í tě bude nutné omezit současné analogové vysílání. Veškerá

další rozhodnutí týkaj ící se kmitočtového spektra musí současně být učiněna

s ohledem na mezinárodní koordinaci.

Rada současně v roce 1999 vypsala řízen í na experimentální zemské digitální

vysílání DVB-T. Se svými projekty se přihl ásili dva žadatelé - České

Radiokomunikace a Czech Digital Group (Czech DVB Group). Experimentální

vysílání mělo probíhat v regionu Praha a jeho účelem bylo ověřen í technických a

marketingových (komerčních) parametrů systému. Licence na dobu dvou let získali

v únoru 2000 oba žadatel é.!" J eště týž rok spouštěj í vysílání program ů stávaj ících

provozovatelů ČT a Prima.

Jedním z d ůle žitých témat se v následujících letech stává legislativa. Stávající

zákony (př. 468/1991 Sb.), které se zabývaj í televizním vysíláním, pojem

digitalizace vůbec neznají. Současně ale probíhá příprava zákona o rozhlasovém a

televizním vysílání. Na digitalizaci mysleli autoř i jediného návrhu, který počítal

s vládní účastí na vzniku budoucí Koncepce p řechodu na digitální vysílání.

5.2 Rok 2000

Rok 2000 patřil v historii digitalizace televizního vysílání k těm plodněj ším. Své

experimentální vysílání v Praze a blízkém okolí spustily společnost i České

Radiokomunikace (12. května - ČT I, ČT2 a Nova) i Czech Digital Group (31.

srpna - ČT I, Prima a TV3). Začala zasedat meziresortní Skupina pro digitální

108 ČRa získávaj í kanál č .25, CDO kanál č . 46
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vysílání a Stálá komise pro sdě lovací prostřed ky spo lečně s vládou ČR uložily

Radě a SOV zahájit práce na scénáři transformace analogového televizního vysílání

na digitální televizní vysílání.

První dokument, který se systematicky věn uje přechodu na digitální vysílání vzniká

právě v tomto roce. První verzi Koncepce přechodu na digitální vysílání v ČR , 09

(dále jen Koncepce) zpracovala meziresortní SOV v první polovině roku. Za tímto

účelem byl vytvořen pracovní tým mediálních odbo rník ů, zástupc ů vědeckých a

komerčních subjekt ů , kterých se digitalizace přímo dotýká. Materiál nakonec

obsahoval, vzhledem k neurčitostem v oblasti kmitočtového plánování a

mezinárodní koordinace a celkové nepřipravenosti v oblasti legislativy, několik

možných variant budoucího postupu a p ředstavoval tzv. vstupní materiál do

procesu digitalizace televizního vysílání.

Přestože Koncepce nepředkládala podrobný plán přechodu ani přesné parametry

sítí, text v červnu schválila jak SDV, tak Rada. K projednání a následnému

schválení materiálu v Poslanecké sněmovně došlo až na jaře příštího roku a jasnou

prioritu perspektivy digitálního vysílání potvrdila vláda definitivně až v červenc i

(usnesení vlády č . 691/2001). Konkrétní úkoly ohledně přechodu na digitální

vysílání, na jejichž definitivní podob ě spolupracovali ú ředníci Ministerstva

dopravy a spoj ů a Ministerstva kultury, tedy osvětlil až upravený návrh Koncepce

(Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílánív ČR) .

Pro první část přechodu vybrala Rada předběžně sady radiových kmitočtů pro

budoucí digitální vysílače, které obstarají souběžný provoz s vysílači analogového

systému a vytvoří první digitální vysílací sítě systému DVB-T - multiplexy. Na

základě zprávy Testcomu určila Rada jako neperspektivněj ší pro digitální vysílání

televizní kanály č. 21 , 40, 45, 46, 48 a 58 a doporučila zablokování č i stě pro tento

účel. Vzhledem k situaci kolem koordinace kmito čtového spektra neobsahuje

Koncepce jasné podmínky pro projektování a kompletování definitivních

digitálních televizních sítí v ČR.

\ 09 Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílánív ČR (2001), Rada ČR pro
rozhlasové a televizní vysílání. Příloha č. 1 Koncepce přechodu na zemské digitální vysílání
(2004), Ministerstvo kulturyČR, (cit. 29. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.mkcLcz/download.php?id=1658>
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V roce 2000 došlo k další d ůl e ži t é události, která ovlivnila následuj ící vývoj

přechodu. Y červenci při šla Rada o jednu ze svých pravomocí - byla zbavena

výkonu státní správy v oblasti kmitočtového spektra, určeného pro rozh lasové a

televizní vysílání. Dosud se o ni dělil a s Českým telekomun ikačn ím ú řadem , který

byl pověřen správou spektra z mezinárodního hlediska. K definiti vnímu rozděl en í

pravomocí obou ú řadů - oddělení správy kmitočtového spektra (ČTÚ) a regulace

obsahu vysílání (RRTY) ale dojde až př i novelizaci zákona o rozhlasovém a

televizním vysíláním v souvislosti se vstupem do EU.

Oba provozovatelé experimentálního vysílání zahájili v roce 2000 provoz a úspěšně

testovali vlastnosti digitálního přenosu. Během první etapy provozu ověřovali oba

provozovatelé různ é typy přijímacích zařízení - set-top boxů , které budou sloužit

koncovým uživatelům k příjmu digitálního vysílání skrze analogové televizní

přij ímače. Dosavadní testy poukázaly na zřete l n é rozdíly mezi jednotlivými

výrobky a potvrdily tak potřebu stanovení jednotné normy technických parametrů

těchto zařízení. Experimentální vysílání potvrdilo vyšší kvalitu d i gitálně

přenášeného obrazu oproti analogovému systému PAL. Prokázala se také odolnost

proti odraženým signálům - tzv. duchům a proběhly experimenty s přenosem

dodatečných datových kanálů (které budou obsahovat doplňkové služby jako je

programový průvodce , ale i internet). Důležitou součást í experimentálního vysílání

je také ověřován í synchronizace v systému SFN (nastavení skupiny vys í la č ů

pracuj ících na spo lečném kmitočtu) . Závěry vyplývaj ící z experimentálního

provozu digitálních televizních vysílačů potvrzují podobné výsledky, kterých bylo

již dříve dosaženo u experimentálního vysílání digitálního rozhlasu.

5.3 Rok 2001

První Koncepci přechodu na digitální rozhlasové a televizní vysílání v ČR

projednala vláda České republiky na svém zasedání 9. července a potvrdila závěry

Stálé komise pro sdělovací prostředky . Koncepce se stala výchozím strategickým

dokumentem, který měl být postupně doplňován na základě výsledků mezinárodní
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koordinace kmitočtů , zkušeností po zprovoznění prvních multip lexů nebo například

po upřesnění finančních n á rok ů veřej noprávn ího vysílání.

V če rvenc i také konečně vstoupil v platnost novelizovaný Zákon o provozování

rozhlasového a televizního vystlání!" (tzv. vysílací nebo mediální zákon), který

sice zahrnuje pojem digitálního vysílání, ale např íkl ad také zavádí v podstatě

automatick é prodloužení stávaj ících licencí pro analogové vysílání, aniž by

zohlednil potřebu využití stávajících televizních km i točtů pro start digitálního

vysílání. Absence ustanovení, které by zaj istilo jejich uvolnění , se v budoucnu

ukáže jako jedna ze zásadních brzd přechodu - licence komerčních vys í late lů platí

až do roku 20 J 7 (Nova), respektive 2018 (Prima). Definice rozhlasového a

televizního vysílání je v zákon ě rozšířena na šíření programII a teletextu

prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení , kabelových systémů a

družic, a to analogově i digitálně" I.

V rámci projednávání vysílacího zákona vznikla mezi zákonodárci a ostatními

institucemi obecná politická dohoda neprohlubovat příli š jednotlivá ustanovení o

problematiku digitálního vysílání. Toto rozhodnutí by se mohlo zdát rozumným,

vezmeme-li v úvahu sku tečnost, že tímto tématem se komplexně zabývala

Koncepce a v době , kdy se nový vysílací zákon připravoval , se předpokládalo také

vytvoření speciálního zákona, který by se věnova l vý l učně digitalizaci

rozhlasového a televizního vysílání. Nakonec ale pouze přispělo k dalšímu

zpomalení přechodu - speciální zákon o digitalizaci totiž nebyl nikdy realizován.

V následujících letech pocítí všechny zainteresované subjekty komplikace, které

nedostatečně legislativně ošetřený harmonogram přechodu přin ese .

O tom svědčí také skutečnost , že ještě v červenc i ukládá Vláda ČR ministrům

kultury a dopravy a spojů do 31. března příštího roku předložit návrh novely

stávajícího zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, která by

umožnila přechod na digitální vysílání v ČR podle Koncepce. Za tímto účelem

vznikla na Ministerstvu kultury pracovní skupina, která měla na návrhu

spolupracovat s již ustavenou Skupinoupro digitální vysílání.

110 Zákon Č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysí lání a o změně dalších
zákonů

III § 2 odst. 1 písm a) zákona č. 231/200I Sb.
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Během roku 200 I pokračují pokusy o koordinaci kmitočtů se sousedními státy, ale

pozice České republiky se příli š nelepší. Dílč í ú spěchy je možné vysledovat u

řešení návrhů druhé studie spo lečnost i Testcom (na využití kanál ů 21 - 59) a určitý

posun při nes la i jednání o možném využití armádních kan álů 61- 69. Testcom byl

proto pověřen , aby vytvořil další studii, která by se věnova l a změnám v tomto

konceptu a stanovila další strategii jednání. Přestože poloha České republiky

upro střed Evropy ani nadále pří l iš nenahrává jednoduchým řešením , Rada

předpokl ád á , že během roku 2002 již bude vhodná kompletní sada kmitočtů

k dispozici a bude možné zprovoznit první vysílací síť DVB-T.

Čes ké radiokomunikace a Czech Digital Group pokračuj í v experimentálním

digitálním vysílání na televizních kanálech 25 a 46 v oblasti Prahy. Obě spo l ečnost i

nadále ověřuj í technické vlastnosti systému, zejména různé způsoby kódování nebo

možné způsoby zabezpečení proti chybám přenosu .

Na konci roku 200 I, kdy Česká republika nemá jediný digitální multiplex, už se

digitální zemské televizní vysílán í úspěšně š í ř í po celé Evropě. Ve Velké Británii,

která začala digitálně vysílat jako první z evropských zemí už v roce 1998, je

v provozu 6 mu lt ip lexů s 36 programy, které vysílají přibližn ě pro I a čtvrt milionu

obyvatel. Vysílá se také ve Švédsku (1999,4 multiplexy, 17 programů) , Španělsku

(20 00, 6 multipl exů) a Finsku (2001, 3 multiplexy, 13 programů) , na prahu

digitalizace televizního vysílání je iNěmecko a Francie.

5.4. Rok 2002

Digitalizace zemského rozhlasového a televizního vysílání pokračovala i v roce

2002 spíše jen na papíře , pokud odhlédneme od experimentálního vysílání v Praze

a okolí. Práce na přechodu se v podstatě zcela zastavily poté, co se zainteresované

subjekty nedohodly na konečném znění novely vysílacího zákona. K rychlému

postupu digitalizace televizního vysílání nepřispěly ani parlamentní volby a

následné čekání na vznik specializovaného Ministerstva informatiky (k 1.lednu

2003), které se mělo stát budoucím tahounem přechodu .
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Pracovní skupina, jíž bylo vládou ul oženo vypracovat návrh změny dosavadní

úpravy rozhlasového a televizního vysílání, před l ožila novelu k projednání

v meziresortním ř ízen í vlády až v polovině roku 2002, tedy plný rok od zadání

úkolu. K návrhu měl ale zásadní připomínky Český te lekomunikační úřad. Týkaly

se koncepční otázky vymezení působnosti obou zúčastn ěných regul á tor ů (Rada a

ČTÚ) . Podle ČTÚ je provozování multiplexu č i stě telekomunikačn í č i n n ost í _

licence by proto kjeho provozování měl udělovat právě ČTÚ . Předkl ad atel é novely

se s touto výtkou v připomínkovém řízení nedokázali jednoduše vypořádat a během

dalších jednání z á stupc ů obou ministerstev, ČTÚ i Rady vyplynuly na povrch další

skutečnosti , které zcela znemožňovaly přijetí této "čerstvé" novely. Z technických

d ůvod ů nebylo možné dodržet některé předpoklady vládou schválené Koncepce.

Podle ČTÚ byla totiž dosud zkoordinována pouze sada volných km i točtů vhodná

pro spuštění jediného multiplexu (oproti dvěma plánovaným). Novela zákona

nebrala v úvahu nově přijaté předpi sy Evropské unie, podle kterých bylo mimo j iné

potřeba právě zřetelně a j asně oddělit právě regulaci obsahu programu od regulace

jeho přenosu , jak na to už v meziresortním říze ní upozor ň oval ČTÚ . Vzhledem

k situaci, kdy byla Koncepce jediným oficiálním dokumentem, který řeš i l p řechod

na digitální vysílání, je zřejmé, že vedle legislativních změn se bude muset doj ít

také kjejí aktualizaci.

Na základě tohoto vývoje situace bylo vládě doporučeno uložit ministrům kultury a

informatiky vypracování aktualizace Koncepce přechodu na digitální rozhlasové a

televizní vysílání v ČR z roku 200I v termínu do 31. května 2003. Dále

pokračovaly práce na novelizaci vysílacího zákona Č . 231/200I Sb..

Vzhledem k tomuto dalšímu odkladu nebylo možné zahájit výběrové řízen í na

provozovatele multiplexu, a tedy ani zahájit pravidelné digitální vysílání. To byl

také jeden z d ůvod ů , proč Rada pro rozhlasové a televizní vysílání prodloužila až

do konce roku 2003 licence stávajícím provozovatelům experimentálního vysílání.

Obě spo l ečnost i pokračovaly v odkrývaní slabých míst systému a ověřova ly

možnosti digitálního přenosu. České Radiokomunikace se stej ně jako dosud

věnovaly spíše technologické problematice - vedle testů rušení č i pokrytí nebo

optimalizace jednotlivých parametrů vysílání se zabývaly tzv. statistickým
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multiplexem'V. Czech Digital Group se vedle testování technologie a set-top boxů

zaměř i l a na problematiku pokrývačů a možností marketingových řešen í. CDG také

spustila přípravu interaktivních aplikací - a to především systému Multimedia

HOl11e Platform (MHP), který umožní zpětnou vazbu, využití interaktivních

aplikací nebo například EPG.

Situace v oblasti koordinace kmitočtového spektra umožňovala v roce 2002

sestavení jediné digitální vysílací s ítě (multip lexu). Druhá navrhovaná sít' dosud

neposkytovala dostatečné pokrytí a mezinárodní jednání o uvo lněn í a koordinaci

kmi to č t ů blokovaných armádou stále pokračovala . Další možností, jak vytvořit

nový multiplex, se ukázala optimalizace televizní s ítě vysí lačů určených pro

program ČT2. Společnost Testcom zpracovala na toto téma studii, která mluví o

možném využití osmi vysílačů stávající sítě ČT2 a následném vzniku

veřejnoprávního multiplexu právě na těchto vysílačích. Současně by došlo pouze k

částečném u omezení analogového pokrytí - analogová síť by i nadále sp l ňova la

veškerá kritéria celoplošného vysílání. Vznik tohoto multiplexu však bude záležet

na dalších jednáních.

5.5. Rok 2003

Jednání o budoucnosti digitálního vysílání v České republice pokračovala po

p ůlro čn í pauze znovu až na počátku roku 2003 . Zdržení způsobi ly povolební

personální změny na ministerstvech a čekán í na vznik specializovaného

Ministerstva informatiky. Komplikace přineslo i rozpuštění Rady pro rozhlasové a

televizní vysílání a svou práci také ukončila meziresortní Skupina pro digitální

vysílání a jej í činnost již nebyla nikdy obnovena. Garantem přípravy nové

Koncepce se v roce 2003 stalo Ministerstvo informatiky.

112 Statist ický multiplex využívá nerovnoměrného rozložení zátěže sítě při vysílání jednotli1 ch
programů - během vysílání se mění množství přenášených dat ~ závi sl.ost ~ na vl as~~ost.ech Č l

kvalitě p rávě vysílaného programu (např. temnéscény neb? sceny.statI ck~ obsahuJ'.m.eně dat a
proto jso u také méně náročné na přenos) . Ušetřenou kapacitu mult!plexuJe pak mo~ne věn~vat

j inému provozovateli. Podle ČRaje tímto způsobem možné ro zš í řl t. celkovou. kapacltu multiplexu
až o 30 %, což současně umo ž ň uje např. rozš ířit nabídku dopl ňkových datovych služeb.
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Po zvolení nové Rady konečně došlo po několika letech k vyjasnění problematiky

regulace digitálního vysílání. V rámci aktualizace Koncepce byl místo dosud

užívaného termínu "provozování multiplexu" zaveden termín "provozování s ítě

digitálních vys íla č ů. " Z této nové definice vyplývá, že provozování multiplexu je

telekomunikační činností. Tím se vyřeš i l dlouholetý spor o uděl ování licencí.

Provozování multiplex ů bude nadále regulovat ČTÚ, Rada bude dohlížet na obsah

vysílání a udělovat licence k vysílání jednotlivých digitálních programů

umístěných v multiplexu.

Přesto že jednání o aktualizaci Koncepce, kterých se ted' účastní vedle Ministerstva

kultury, Rady a ČTÚ také Ministerstvo informatiky, probíhají už od počátku roku,

práce na jejím novém znění se urychlily v l é t ě. Původn í termín (31. 5. 2003) pro

předložení vládě nebyl dodržen, a tak se materiál dostal ministrům k jednání až na

počátku dalšího roku. Aktualizace Koncepce přitom měla být zakotvena i ve

vládním návrhu úprav Zákona o elektronických komunikacích a Zákona o

provozování rozhlasového a televizního vysílání (k jejichschválení nakonec v roce

2003 nedošlo).

Během celého roku probíhala jednání meziresortní, ale i na úrovni regulátorů.

Opakovaně se jednalo o postupech při licencování provozovatelů vysílacích sítí i

jednotlivých programů v těchto sítích - řešilo se například to, zda má mít

provozovatel sítě určitou volnost při uzavírání smluv s provozovateli program ů .

Velkým tématem také byla existence samostatného veřej noprávního komplexu.

Objevil se také návrh na zřízení speciální pracovní skupiny pod dikcí Ministerstva

informatiky (Výbor pro digitální vysílání), která by navrhovala strategii

digitalizace, právní rámec a řešila aktuální otázky. První verze aktualizace

Koncepce se objevila v červenci.

"Změna Koncepce přechodu na digitální vysílání reaguje na změnu filosofie

rozvržení, provozu a licencování digitálních multiplexů spolu s vazbou na skutečné

možnosti při kompletaci a koordinaci kmitočtů pro příslušné multiplexy."!" Návrh

nové Koncepce přechodu na digitální a rozhlasové vysílání akceptuje nové

rozdělení kompetencí obou regulátorů a vychází částečně také ze zkušeností se

113 Cit. Duspiva (2004) str. 26. DUSPIVA, Zdeněk: Digitalizacejako budoucnost elektronických
médií. Praha : Votobia, 2004. I. vydání. 146s. ISBN 80-7220-169-7.
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zaváděním digitálního vysílání ve sv ě tě!", zejména pak v ostatních evropských

zemích. Koncepce už také zcela koresponduje s požadavky a pravidly EU115 a

využívá základní principy, které v obecných tezích nastínil v zář í 2003 dokument

Komuniké Evropské komise o přechodu od analogového na digitální vysílání.

V průb ě hu roku 2003 probíhaly práce na změnách hned několika zákonů v oblasti

televizního vysílání. K závěrečnému projednání v Poslanecké sněmovně

Parlamentu ČR byly připraveny tři vládní návrhy - novely následujících z á kon ů:

zákona Č. 483/1991 Sb. o České televizi, zákona č , 252/1994 Sb.. o rozhlasových a

televizních poplatcích a zákona Č . 231/200 I Sb. o provozování rozh lasového a

televizního vysílání (tzv. euronovela). V souladu s direktivami EU vzniká i návrh

Zákona o elektronických komunikacích 11 6 (tzv. te lekomunikační zákon) 

Ministerstvo informatiky ho představilo v srpnu. Tato norma by měla do budoucna

definitivně vyřešit spor regu látorů o regulaci obsahu (Rada) a přístupu (ČTÚ) .

Licencování a správa telekomunikačních prostředků a sítí se v ní kompletně

přesouvá na bedra ČTÚ, Rada bude zodpovědná za obsah vysílání a stanoví

podmínky pro obsazení jednotlivých multiplexů, Ministerstvo informatiky j eště

aktualizovalo v souvislosti s digitalizací zásady Státní informační a

telekomu n ikační politiky - jako hlavní priorita ale digitalizace stále chybí. Vládní

novely i telekomunikační zákon byly určeny k projednávání v roce 20040

5.6 Rok 2004

Na rozdíl od prací na legislativních změnách, které by urychlily proces digitalizace

a zajistily transparentnost a rovné konkurenčn í prost řední pro budoucí vysílatele

programu i provozovatele sítí, postupovala technická příprava rovnom ěrně i v roce

2004. V oblasti legislativy se po celý rok vyčkávalo projednání nového Zákona o

114 Viz např. Digitální pozemní vysílání ve světě , Česká televize, (cit. 13. 402007). Dostupné na
WWW: <http://wwwoceskatelcvizcocz/specialy/digict/kapitolaI4.htm>
115 stěžej n ím dokumentem v oblasti televizníhovysílání je směrnice 95/47/EC pro ~ouží.vání

standardů pro přenos televizních signálů; dále Rozhodnutí Rady 93/4~4/E:'S .0 ~vad~l1l . •
rozvinutých televizních služeb a Směrnice Rady89/552/EHSo koordinaci právních předpi sů ;

k dispozici jsou další doporučení specializovaných skupin EU .' o. .
116 Zákon č , 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích a o změně některych souvisejících
z ákon ů

66



elektronických komunikacích a změn zákonII stávajících a Rada pro rozhlasové a

televizní vysílání hledala možnosti, jak se posunout vpřed v procesu digitalizace za

využití stávaj ících z ákon ů (h l avně podle 231/200I Sb.). Na druhé straně byly

během roku 2004 dále koordinovány první digitální s í tě - ke konci roku byly

k dispozici tři použitelné s ítě zemských digitálních vysí lačů pracujících v systému

OVB-T s plánovaným celoplošným pokrytím (jedin ým celoplošným multiplexem

byla v roce 2004 síť A, další dvě pokrývaly p ředevším velká města a jej ich okolí,

podle odhadů měly splnit podmínku celoplošnosti v letech 2006- 2007).

Během roku tak pokračuj e experimentální vysílání ČRa a COG na území Prahy a

S tředočeského kraje. K experimentu se přidal také Český Telecom, který zača l

provozovat digitální vysílání na kanále 54. v oblasti Prahy a kanále 25 . v oblasti

Brna - ve své nabídce měl oba programy České televize a někol i k rozhlasových

stanic. Spo lečnost České Radiokomunikace vysílá digi tá l ně už šest televizních

program ů (ČT I, ČT2 , Nova, Prima, Óčko a iTV - tento program nebyl vo l ně

přístupný , byl určen pouze pro experimentální úče l y) , Czech Digital Group také

šest (ČT I, ČT2, Nova, Prima, TV Praha a MTV Dance). Samozřejmou součástí

experimentálního vysílání se v roce 2004 stává Elektronický programový průvodce

(EPG), používá se i teletext. Vzhledem k povaze vysílání je nutno dodat, že jeho

kvalita nebyla stabilní a během roku docházelo ke změnám technické kvality a

datového toku.

28. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení č. 395, v němž doporučuj e

zaháj it řádné digitální vysílání v roce 2004 a postupovat v souladu se stávající

právní úpravou, a to na základě Koncepce zaháj ení digitálního televizního vysílání

v České republice pro roky 2004 až 2006. Současně vláda uložila ministru

informatiky zpracovat ve spolupráci s předsedou ČTÚ do 31. říj na 2004 zprávu o

zaj išťován í vhodných kmitočtů pro digitální televizní vysílání do roku 2006.

Ministři informatiky a kultury také mají zaháj it práce na návrhu koncepce rozvoje

digitálního vysílání v ČR a předložit ji vládě do 31. března 2005.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mezitím hledala způsoby, jak uskutečn i t

přechod na digitální vysílání podle stávajících zákon ů . V červnu schválila Rada

text s ozvem Další postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti
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digitálního vysílání117. Text byl přij at proto, aby se veřej nost mohla seznámit se

záměry Rady a harmonogramem dalšího postupu ve věci digitalizace. Y tomto

dokumentu shrnuje Rada své další kroky a popisuje i postup zainteresovaných

státních orgá n ů v procesu přechodu na digitální vysílání:

• Rada si vyžádá od ČTÚ koordinaci km i točtů pro první sít' digitálních

vysíla č ů (tato s íť je j iž plně definována)

• následně Rada vyhlásí licenční řízen í na programové obsazení první s í tě

vys íla č ů a vzhledem k tomu, že se jedná o s íť celoplošnou, tak stanoví i její

programovou specifikaci

• vzhledem k obsazení první s ítě oběma kanály České televize (toto um ístění

vyplývá z doporučení vlády) budou k dispozici pouze dvě licence pro

komerční vysílatele

• poté, co dojde ke specifikaci prvního digitálního mul tiplexu, bude možné

vyhlásit li cenční řízení na druhou síť

Rada se při vytváření tohoto postupu říd i la možnostmi, které nabízela stávající

legislativa - tedy vysílací a telekomunikační zákon. Vzhledem k tomu že ve

vysílacím zákoně už je pojem digitální vysílání uveden (ačko l i další podrobnosti

digitálního vysílání p říli š neřeší) a nechybí tu ani možnost sdílet stejné km i točty, je

možné bez problémů provést první dva body. O něco problemati čtěji se bude řeš it

li cenční ř ízen í pro programy druhého multiplexu B, který nespl ňuje požadavek

celoplošnosti. Aby v budoucnu vysílatelé o své licence (vzhledem ke změně

pokrytí a tedy i povahy multiplexu) nepři šli , bude nutné navrhnout programovou

specifi kaci pro celý multiplex jako celek. Odpovědnost za její dodržení by tak měl i

všichni vysílatelé stejnou a vůč i Radě by měli jedinou povinnost - zahájit vysílání

v daném termínu, tedy do 360 dnů od získání licence. Podle Rady by se tak

licencování nemělo setkat s žádným nečekaným problémem.

Rada v materiálu také řeší budoucnost Elektronického programového průvodce

(EPG), který je podle stanov EU (jejímž členem se ČR stala právě v tomto roce)

117 Další postup Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti.digitálního vY,s ílání zveřej n i la

Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání 1.6. 2004, aby nastínila své budoucí kroky a
"postrčil a" vpřed proces digitalizace televizního vysílání; Dostupné na WWW:
<http://archiv.n1v.cz/digitalizace/postup.html>
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nezbytnou součást í digitálního vysílání. Navrhuje vycházet z analogie s teletextem,

který stávající právní úprava charakterizuje jako systém vysílání textových nebo

grafických inf ormací souběžně s vysíláním televizního signálu.lIB EPG totiž

v pod statě představuj e jeho moderní verzi. Jediným podstatným rozdílem je

skutečnost, že elektronický průvodce ErG musí být spo l ečný pro všechny

programy v daném multiplexu. Rada proto navrhuje EPG zatím nevyužívat nebo ho

pojmout jako zvláštní program, který by společně provozovali všichni vysílatelé.

So učást í dokumentu Rady je také návrh na využití datového toku digitálních

vysílacích sítí. P ři použití současné technologie je kapacita vysílačů 20 Mbit/s.

Standardní program ve stávající kval itě PAL vyžaduje kapacitu 3 Mbit/s (pro

srovnání - rozhlasový program vyžaduje pouze 0,2 Mbit/s), uvažovaný datový tok

pro dopl ňkov é služby, včetn ě EPG, č i n í 0,5 Mbit/s. Při těchto hodnotách bude

možné s určitou rezervou um ístit do jediného multiplexu čtyři televizní programy,

pět rozhlasových program ů (ve stereofonní kvalitě) a doplňkové služby včetně

EPG. V případě , že v praxi zůstane volná kapacita, je možné kdykoli další

televizní program dodat. Pokud nebude možné pro nadbytečnou kapacitu nalézt

odpovídaj ící využití (které by odpovídalo mediálnímu zákonu), m ů ž e být využita

pro jiné telekomunikační služby, jejichž provoz není jiným způsobem možné

zaj istit.

Rada v textu avizuje také vyhlášení li cenčního ř ízen í na obsazení volných míst

v multiplexech, a to na říjen 2004. Také proto byl tento dokument zveřej něn - aby

měl i uchazeči o vysílací Iicence dostatek času na přípravu svých projektů .

V následujících červencových dnech proběhla spo lečná jednání obou mini strů

(kultury a informatiky) a zástupců Rady a ČTÚ . 14. července zveřej n i l ČTÚ

v Te lekomuni kačn ím věstn íku technické parametry zkoordinovaných digitálních

sítí a den nato rozhodl o přidělení sítí A a B dvěma současným provozovatelům

experimentálního vysílání - Českým Radiokomunikacím a Czech Digital Group.

Proti tomuto postupu se postavila Rada a 27. července zaslala v této věci podnět

II H § 2, odstavec Ik zákona č . 231/200I Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysíláníve

zněn í pozděj ších předpi sů
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Nejvyšší státní zástupkyni a Ústavnímu soudu. Podstatou sporu bylo procedurální

pochybení ČTÚ , který měl , dle názoru Rady, podle te l ekomunikačního zákona

požádat Radu předem o souhlas.

22. září 2004 zveřej n i la Rada pro rozhlasové a televizní vysílání další dokument,

který byl určen k diskusi - tentokrát především odborné veřej nost i, s cílem

připravit co nejlepší a nejobjektivněj ší li cenčn í ř ízen í. Záměr Rady k naplněn í

digitálních sítí rozhlasovými a televizními programyl/ 9 navrhoval následující

obsazení multipl exů :

DiUit:iI/li si l' A

TV *
TV .
TV PF
TV PF
R *

R *
R PF
R PF
R PF
R PF
Ooptnkove sv zby
do 3Mtv's

DiUhi l"i síťB

TV PF
TV TP
TV TP
TV TP nebo PF
R *
R TP
R TP
R TP
R TP
R TP
Ooptnkove
službydo 3MtY.s

DiUit.il/l í síť C

TV PF
TV RP1
TV RP2
TV TP neboPF
R .
R Hr'
R RP
R RP
R RP
R RP
OopRikove .sl.Jzby
do3Mtv'.s

DAB-f

FP~
.. z~tím rezerYov3no
pro příp~drtJu i Uost
proVDlov~lele ze I Jkon~

PF.... plnoformátovýprq;JramroeJ'nného typu
TP.... tematický progmm
RP.... regionálníprograml
RP1....regionální progmm

(Jedna tcences povinností kažoodennlho regionálnlhovy.sllání)
RP2....regionální progmm

( krajské licence s povinnostíkaždoťenního regionálnlhovysllánl)
* vyhrazenopro žácb.st provozovatelů ze zákona

V ř íj n u pokračoval Český telekomunikačn í ú řad v udělování licencí k provozování

multipl exů - třet í digitální sít' C byla přidělena Českému Telecomu. Stálá komise

pro sdělovac í prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přija la usnesení,

v němž žádá Radu o to, aby se do chvíle, kdy bude přijat Zákon o elektronických

119 Zpráva o stavu vysílání a či nnost i Rady České republiky pro rozh!asové a televizní vysílán,í za
rok 2004, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 21.2. 2005 (CIt. 20. 3. 2007). Dostupne na
WWW: <http://www.rrtv.cz!cz!staticlzpravy/index.htm>
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komunikacích (který nakonec nabyl úč innosti až v květnu následujícího roku),

nepodnikala žádné nevratné krokyv oblasti digitálního vysílání.

Rada i přes toto doporučení vyhlásila v listopadu 2004 v souladu s ustanovením

§15 odstavce I vysílacího zákona č 231/200I Sb. dvě řízení o udělení licencí

k provozování televizního vysílání š ířeného prostřednictvím pozemních vys í l ačů

v systému DVB-T, a to pro s ítě B a C.

L icenčn í ř ízen í bylo vyhlášeno celkem na osm pozic v dočasných digitálních

multiplexech B a C (multiplex A byl do budoucna rezervován pro veřej noprávní

vysílatele). Licenční podmínky stanovily lh ůty pro podání proj ekt ů , minimální

programovou specifikaci multiplex ů , časový rozsah vysí lání, dobu trvání licence a

několik dalších obecných p ředpokladů (např. technické parametry apod.). Rada př i

vyhlašování řízen í počítal a se startem řádného zemského digitálního vysílání na

počátku roku 2006. Celkem se přihlásil o 34 podnikatelských subjektů , které

před loži ly 42 různ ých programových projekt ů. Řízení o vydání prvních digitálních

Iicencí se nakonec protáh10 na neuvěř i telných 16 měsíců.

5.7 Rok 2005

V průběhu roku 2005 došlo k několika zásadním změnám , které umožnily další

postup v procesu digitalizace. Během roku pokračuj e Rada v li cenčním řízen í na

nové pozice v multiplexech Ba C a dosavadní provozovatelé experimentálního

vysílání pokračují v testování systému. 21. říj na 2005 ale zahájila spo lečnost České

Radiokomunikace jako první řádné digitální vysílání OVB-T v Praze a okolí, a to

v multiplexu A, jehož obsahovou náplň bude v budoucnu obstarávat výhradn ě

Česká televize. Poprvé tak měl i diváci možnost si plně otestovat digitální příjem a

zlepšení kvality obrazu. ČRa spustily vysílání čtyř televizních kanálů - ČT 1, ČT 2,

ČT24 a Nova a pět i rozhlasových (ČRo 2, ČRo 3, ČRo Leonardo, ČRo O-dur a

Rádio Česko) . Přes tože se v nabídce multiplexu A objevily pouze čtyři televizní

programy (stejný postup byl využit při zadávání li cenčn ího řízení), experimentální

vysílání potvrzuje, že praktická kapacita multiplexu je vyšší a umožňuj e umístění

až šesti televizních programů, aniž by se zmenšil prostor pro rozhlas nebo
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dopl ňkov é služby. Systém digitálních sítí je tedy velice variabilní a v budoucnu

umožní rozdílné obsazení jednotlivých sítí (celkemje v plánu až šest multiplexů) .

Pro potřeby adaptace na nový regulační rámec EU v oblasti televizního vysílání

z roku 2002 bylo potřeba přijmout nový telekomunika ční zákon. Zákon o

elektronických komunikacích (ZEK), který měl být původně přij at j eště před

vstupem ČR do Evropské unie v roce 2004, byl po dlouhých měsících (letech)

projednávání př ijat na začátku roku 2005, s platností od března . Zákon upravuje

předevš ím pravidla na telekomun ika č ním trhu - na základě práva EU upravuje

podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti

elektronických komunikací.120 Jeho součástí je vymezení působnost i Úřadu a také

někte ré úpravy stávaj ících z ákon ů (o České televizi, vysílací zákon).

Licenční řízení nebylo v roce 2005 ukončeno. V dubnu vydala Rada pro rozhlasové

a televizní vysílání Manuál postupu rozhodování Rady o udělení licence

k provozování rozhlasového a televizního vysílání š ířeného prostřednic tvím

vysílačů podle zákona o vysíl án í!". Tento dokument vznikl proto, aby mohla Rada

co nejobjektivněj i a pokud možno ijednotně hodnotit jednotlivé žádosti samostatně

i ve vzájemném propojení s ostatními nabídkami a v kontextu požadovaných změn

na televizním trhu. Kritéria obsažená v manuálu byla navržena tak, aby sp l ňovala

zákonné požadavky a do budoucna mě l výběr kritérií vyloučit případné zrušení

rozhodnutí Rady soudem z d ůvodu nepřezkournatelnosti , spočívající v nedostatcích

odůvod n ě ní (jak tomu již v minulosti několikrát bylo). Bohužel ani tato "pojistka"

nezabránila komplikacím, které způsobi la žaloba televizeNova na podzim příštího

roku. V květn u proběh la veřejná slyšení ú častníků licenčního řízení pro digitální s íť

B, na přelomu května a června pro síť C. V září pak proběhla ústní jednání

s jednotl ivými uchazeči, na kterých se projednávaly především otázky ekonomické

a organizační.

120 cit. § I odst. I zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisej ících zákonů .
121 Manuál postupu rozhodování Radypro rozhlasové a televizní vysf!ání ,o uděl~ní ~Icence .
k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvim .vys Jl aču podle zakona
č. 231/200 I Sb., Rada ČR pro ro~hlasové a ~e1eviz.ní :ys í ~á.ní , 28.4. 2~05 (CIt. 15. 4. 2007).
Dostupné na WWW: <http://archlv.rrtv.czJhccnclll_nzelllhndcx.html
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5.8 Rok 2006\22

Hned na začátku roku zveřej n i lo Ministerstvo informatiky další z řady dokumentů ,

které se zabývaj í přechodem na digitální televizní vysílání - Koncepce 2006 123.

V březnu ho schválila vláda s tím, že strategickým záměrem je efektivnější využití

kmitočtového spektra a je nutné zaj istit komplexní a efe ktivní změn u způsobu

příjmu televizního vysílání. Materiál je ale stejně jako předcházející dokumenty

příli š obecný a vymezuje oblasti, kterým by se už státní instituce dávno nem ěl y

věnovat , které už dávno měly být vyřešeny (například institucionalizace přech odu

nebo harmonogram, který vychází z nejistých budoucích kroků ). Součás tí

dokumentu je napříkl ad i návrh na vznik další "expertní" meziresortní skupiny pro

řešení digitalizace - tentokrát se jedná o Národní koordina ční skupinu (NKS).

Jejím předsedou vláda v květnu jmenovala na návrh Ministerstva informatiky

Zdeňka Duspivu a zároveň schválila i návrh inform ační kampaně , která měla být

zaháje na na podzim téhož roku.

České Radiokomunikace - provozovatel multiplexu A spustil vysílání z druhého

vysílače v Brně a zaháj il řádné vysílání v Ostravě - počet lidí, kteří mohou přij ímat

signál digitálního multiplexu A vzrostl na 30 procent". Na druhé s traně multiplex

C - vzhledem k vypršení nově vydávané krátkodobé (60 denní) licence k obsahu

experimentálního vysílání (Óčko, Top TV a Tvbl) - v květnu ukončil vysílání

v Praze i Brně. Programová nabídka v síti B v oblasti Prahy se během roku rozr ůst á

o slovenskou zpravodajskou stanici TA3 (sesterský kanál ZI) a křesťanskou TV

Noe (vedle již existující Primy, Top TV, 24.cz a Óčka) ; v září provedla Czech

Digital Group ve své síti test kompresního kódování MPEG-4 . Česká televize 10.

února spustila v rámci multiplexu A další tématický digitální kanál - ČT4 Sport.

České Radiokomunikace a T-Mobile v červnu zkušebně vysílaj í na pl atformě

122 Historie událostí digitální televize DVB-T v ČR za rok2006, MediaShowDigita.l , 30:3. 2007 .
(cit. 23. 4. 2007). Dostupné na WWW: < http: //digital.mediashow.czJdvbt/clanek/Hlstone-udalostl-
digitalni-tclcvizc-DVB-T-v-Ck-za-rok-Zůů č> . . . .
123 Koncepce rozvoje digitálního vysílání v Ceské republice (2006), Ministerstvo informatiky ČR,
(cit. 25. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.micr.czlimagcs/dokumcnty/KONCEPCE_ROZVOJE_DIGITALNIHO_VYSILANI_
pro vl du 030306 FINAL.pdt> . . , . .
124 Víc-; informací ;;-a WWW: <http : //www. rad i okomuni kace . czJcs:domacnos~l/vys ~ l ~m/te lcvl zm-a-

rozhlasove-sIuzby/tclcvizni-vysilani.ep/>; <http://www.ceskatclevlze.czJspecmly/dlgict/>,
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DVB-H (digitální vysílání přes mobilní telefony). Jednotliví provozovatelé

kabelových a satelitních sítí začínají nabízet svým divákům digitální programy

zemského vysílání a na trhu se objevují už i provozovatelé IPTY (komerční provoz

vysílání přes internet). Digitalizaci zemského televizního vysílání tak pomalu

předbíhají nové technologie příjmu .

K významným změnám došlo na poli legislativy i ve státních institucích, které mají

největší vliv na digitalizaci. Novým předsedou Rady pro rozhlasové a televizní

vysílání se stal Václav Žák125. Na návrh nové ministryně informatiky Dany Bérové

byl odvolán předseda Rady ČTÚ David Stádník - ve funkci ho nahradil Pavel

Dvořák a teprve teď dochází k definitivnímu ukončení dosavadních sporů obou

regul átorů.

Nejviditelnějším úspěchem roku 2006 na poli digitalizace bylo určitě udělení

nových digitálních licencí pro vysílání v přechodných multiplexech BaC. 4. dubna

získaly licence televizní stanice Zl , TV Pohoda a TV RTA (multiplex B) a Febio

TV, Óčko a TV Barrandov (multiplex C). Od 15. května , kdy bylo jednotlivým

uchaze č ům o Iicence doručeno rozhodnutí o udělení či neudělení licence, začala

běžet těm úspěšnějším z nich 360 denní zákonná lh ůta!" pro start vysílání. Hned

vzápětí podávají k Městskému soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí Rady

společnosti CET 21 (Nova), FTV Prima (Prima), Galaxie sport, Step PR a

Minority. Nova se svou žalobou uspěla jako první a licence byly 5. září soudem

zrušeny. Kv ůli zajištění společného budoucího postupu založili úspěšní žadatelé o

licence Asociaci digitálních televizí 127 a podali proti rušení licencí kasační

stížnosti. Stejný postup zvolila i Rada.

I. června vychází ve Sbírce zákonů dlouho očekávaná, tzv. digitální novela

mediálního (vysílacího) zákona, která měla reagovat na vznik nového Zákona o

elektronických komunikacích a přizpůsobit pravidla v oblasti rozhlasového a

televizního vysílání potřebám digitalizace. Y souladu s právní úpravou EU byla

plně oddělena služba poskytující přenos od služby nabízející obsah, i její regulace.

125 dosavadní předseda RadyPetr Pospíchal byl zvolen místopředsedou .. . ..
126 Zákon č . 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání ve zn ěnl pozd ěj ších

ť:ředpisů
27 ADT _ předsedou se stává ředitel TV Óčko Jiří Balvín.
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I bievil k" 128V nove e se o j eví o ta e nove ustanovení , které na základě tohoto oddě lení

zakazuje kř ížení vlastnictví digitálních sítí a programů v nich. Stávající ustanovení,

která se týkala digitalizace byla zpřesněna a objevily se nové definice - n apří kl ad

pro regionální vysílání, plnoformátové programy nebo doplňkové služby včetně

EPG. Nově byla nastavena pravidla pro přechod na digitální vysílání - v souvislosti

s připravovaným Technickým plánem přechodu (TPP). Stávající provozovatelé

komerčních stanic Nova a Prima také v rámci novely dostaly nabídku na získání

druhé licence pro digitální vysílání129. Podmínkou získání bonusové licence bylo

při stoup ení na TPP a souhlas s výměnou analogových kmito čt ů za digitální.

Technický plán přechodu na digitální televizní vysílání (dále jen TPp)130 spatřil

světlo světa I. srpna. ČTÚ zveřej n i l svůj návrh a zahájil měsíční připomínkové

ř ízen í. Na konci měsíce se nad finální verzí návrhu schází vedení ČTÚ a zástupci

analogových i digitálních televizí. Proti návrhu TPP se rezolutně postavila Nova

(bez ja kýchkoli připomínek) a RTA, které se nelíbilo téměř nulové zastoupení

regionálních stanic. Souhlas s TPP naopak projevila Prima, která tak v zákonné

lh ůt ě stihla požádat o bonusovou licenci. Vzhledem k tomu, že byla lh ůta pro jeho

schválení prodloužena do konce roku 2006, rozhodla Rada o neudělen í této licence.

Nova o ni nepožádala.

Na podzim roku 2006 se tedy upírala pozornost televizního světa především na

zrušené li cenční řízen í a s ním spojené stížnosti!" a soudní rozhodnutí a

schvalování TPP . Mezi ADT a Novou se rozhořel ostrý spor - nové digitální

televize totiž z komplikací viní především televizi Nova 132
. Je však pochopitelné,

128 § 17odst. 4 zákona č . 231/200 I Sb. ve zněn í pozděj ších předpi sů
129 Podobná nabídka je také součás t í letošní digitálnínovely vysílaciho zákona - mluví se dokonce
o dvou kompenzačních licencích
130Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zem~ké digitální. ,
televizní vysílání - Opatřen í obecné povahy č . 001'/15/1 2.2006-39 (TPP),Česky telekomunika č n í

úřad , 28.12.2006, (cit. 4. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ctu.cz!1/download/Tiskove_zpravy/TPP_dokumenty_08_12-;2006/navrh_TPP.pdf>
131 stížnosti k Městskému soudu v Praze totiž podali jak neúspěšní žadatelé - CET 21(Nova), FTV
Prima (Prima), Galaxie sport, Step PR a Minority - tak držitelé nových Iicen~í. ~vou vlas~ní . .
stížnost podala i Rada a Nova se navíc ohradila protineúčasti na řízen í s dal šl~1 n~spokoJenyml
uchazeči o licenci; Radaještě proti rozhodnutí Městského soudu podala kasa čn í stížnost

k Nej vyššímu správnímu soudu v Brně. Č

132 Viz např . ADT vyzývá stát, aby pokračoval v digitalizaci TVtrhu bez Novy, TK, 25.9.2006
(ll. 3. 2007). Dostupné na WWW: <http://mam.ihned.czl3-19380020-
ADT+vyz%FDv%E 1+st%E1t-1 00000_d-e1>
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že si největší hráč na českém televizním trhu, jehož licence k analogovému vysílání

byla prodloužena až do roku 2017, bude chránit výhody, které plynou ze současné

situace na televizním trhu. ADT dokonce oficiáln ě vyzvala státní instituce, aby

pokračova l y v přechodu na digitální vysílání bezTV Nova.

První listopadový den spustily České radiokomunikace řádné digitální zemské

televizní vysílání v multiplexu A na Domažlicku (38. kanál z vysílače Vraní vrch).

O vánocích následuje programy ČT do Domažlic i Nova.

ČTÚ v d ů s ledku komplikací p ři prosazování TPP požaduje další změny mediálního

zákona. St ávaj ící legislativa, včetně poslední novely, podle jeho zástupců neřeší

v dostatečném rozsahu povinnosti dotčených subjektů a zároveň k těmto krokům

nezmocň uj e ani ČTÚ , který právě pro tento účel zpracoval TPP. V předkládací

zprávě k TPP pro Ministerstvo informatiky proto upozor ňuj e na některé změny

z ákon ů , které budou nutné k hladkému přechodu . V polovině prosince pak zástupci

ČTÚ zveřej n i l i informaci, že ve spolupráci s Českou televizí připravují novou 

krizovou variantu digitalizace televizního vysílání. Finální verzi nakonec Rada

ČTÚ schválila 28. prosince 2006.

6 L· '" '" ,133rcencru rrzern

Licenčn í ř ízen í na první výhrad ně digitální televizn í programy vyhlásila Rada pro

rozhlasové a televizní vysílání ve stavu legislativní nouze v roce2004. Po více než

roce a pů l byli v květnu 2006 vyhlášení jeho v ítězové - držitelé licencí

k provozování programů v dočasných digitálních sítích BaC. Vzhledem k tomu,

jak se celé výběrové řízení zkomplikovalo, budou pro názornost postupu Rady

následuj ící stránky věnovány právě licenčním u řízení.

133 · • ." " . , 'I ' í š l ř oh t ř d . tvím pozemních vysíla čů
Li cen čn í nzeru k provozovarn televizního VYSl arn I~ene o pros re m~ . o , o '

V systému DVB-T ve vysílacích sítích "8" a "C", RadaCR prorozhlas~ve a t~le:lzn~ vystl ání, 5. >.
l l . 2004 (cit. 15. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http ://arch i v . rrtv.czJhcencmJI~enoil l rO~~a .?tm l ,
PI' I láš , . " o o di ál o 'tě RadaČR pro rozhlasové a televizn í vysiláni, 31 .an vy 1 ( eru licen čn ího nzem na igtt ru SI , . . . . >
10. 2004 (cit. 15. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://archiv.rrtv.czJdlgltahzacc/lI1dex.html
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6.1 Vyhlášení licenčního řízení na multiplexy B a C 13-l

Plán vyhlášení li cenčního řízen í na digitální sítě l 3 5 (dokument, který předcházel

vyhlášení licenčního řízen í) počítá s rezervací multi plexu A pro veřejnoprávní

provozovatele vysílání (televizního i rozhlasového). Vzhledem k tomu, že digitální

vysílací síť A jako jediná mů ž e v dohledné době splnit požadavek celoplošnosti,

mohlo by dojít k vypnutí analogového vysílání programII České televize ve velmi

krátké době. Síť vysíla č ů , která dosud zaji šťoval a vysílání programu ČT2 by mohla

být okamžitě přebudována na digitální. Materiál také vychází z mylných a

předčasných předpoklad ů , že sítě BaC splní podmínku celoplošného vysílání

v pr ůb ěhu roku 2007 (po mezinárodní konferenci o koordinaci kmito č t ů v Ženevě)

a že první souvislé území analogového vysílání bude možné vypnout už v roce

2006. Materiál také počítá s automatickou výměnou souborů technických

parametr ů pro stávaj ící vysílatele analogových komerčn ích programů - Nova i

Prima tedy budou mít možnost vyměnit svoje analogové km i točty za digitální (což

se v budoucnu ukáže jako velký problém). Samozřej mě se mohou zúčastn it také

licenčního ř ízen í na obsazení volných míst v multiplexech B a C.

1 I" v, v,, 'I' ít' B136. icencm rizem pro VYSl aCI SI :

lh ůta pro doručení žádostije stanovena na 21. prosince 2004

požadovaný časový rozsah vysílání je 12 až 24 hodin denn ě

územní rozsah a základní programová specifikace:

Pozice I: plnofonnátový program (území ČR)

Pozice 2: tématický nebo plnoformátový program (území ČR)

Pozice 3: tématický program (území ČR)

134 Zpráva o stavu vysílání a či nnost i Rady České republiky pro rozh~asové a televizní vysílán,í za
rok 2004, Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 21.2. 2005 (CIt.20. 3.2007). Dostupne na
WWW: <http://www.rrtv.czlczlstatic/zpravy/index.htm> ,. , , , ,
135 Plán vyhlášení licenčního řízení na digitální s ítě, Rada ČR pr? rozhlaso~e .a t~leVl:z':' l vysl lal1l,>
31. 10.2004 (cit. 15.4. 2007). Dostupné na WWW: <http : //arch l v . rrtV . c~d l~ l ta lt zaceh~dex.ht ~l l •
136 L' č n í v ' , k vozov án í televizního vysílání š í řeného prost řednictvím pozemních vys í la č ů

icen 111 nzeru pro , . . 'I ' í 5
, DVB T 'I ' h SI't 'ICh "8" a "C" RadaČR pro rozhlasove a televizní VYSl aru, .v systemu - ve VYSl aC1C , . . . . >

11.2004 (cit. 15.4.2007). Dostupné na WWW: <http://archiv.rrtv.czlltccncl1I_nzcl1I/lr025a.html
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Pozice 4: původn í nereprízovaný regionální program s povinností

vysílat alespo ň 90 minut denně (území ČR)

síť B pokrývá vys í lače v těchto městech: Benešova Beroun (kanál č .

54), Brno (kanál č . 56), Praha (kanál č.46) a J ičín , Jindřichův Hradec,

Kolín, L itoměřice, Pe l hř i mov, Příbram a Rychnov nad Kněžnou (kanál

č.54)

- sou bor technických parametrů multiplexur'V

SeZllaJn vysí l<\či'l OVB-T,vysíl....ci sít' "B"
souřadntce

kmitočet vyzMenývýkonPol'. Č . fJysílací stanoviště vysílacího stanoviště

...0 N E J.AT.N kanál} RP(dBW)
1 BENESOV·U PRAHY 14" 41 ' OD" 49" 45' 52" 54 37
2 BEROUN 14" 03' 2201 49"58' 1501 54 37
3 BRNO 16" 40' 2801 49" 13' 22" 56 44
4 BRNO 16" 32' 17" 49" 12' 17" 56 44
5 JICIN 15" 21 ' 36" 50"26'41" 54 37
6 J]NDRICHUV HRADEC 14"51'4701 49" Ol' 00" 54 37
7 KOLlN 15" 12' 36" 50"01 ' 18" 54 37
8 L1TOMERICE 14" 08' 14" 50" 32' 48" 54 37
9 PELHRIMOV 15" 12' 3401 49" 25' 47" 54 37
10 PRI8RAM 13" 59' 49" 49" 41 ' 07" 54 37
11 RYC HNOV N.KNEZNOU 16" 18' 12" 50" 09' 50" 54 37
12 PRAHA 14"21' 4501 50" 08' 08" 46 43
13 PRAHA 14" 22' 33" 50" 04 ' 48 46 43

14 PRAHA 14" 25' 50" 50" 02' 22" 46 43

2. licenční řízení pro vysílací sít' C138
:

lhůta pro doručení žádostí je stanovena na 21. prosince2004

požadovaný časový rozsah vysíláníje 12 až 24 hodin denně

územní rozsah a základní programová specifikace:

Pozice I: plnoformátový program (území ČR)

Pozice 2: tématický nebo plnoformátový program (územíČR)

137 Soubor technických parametrů budoucího multiplexu = přiřazená sadakmitočtů a vysílačů pro
vysílání v daném digitálním multiplexuB; Dostupné na WWW: <
http://archiv.rrtv.cz/Iicencni rizeni/lr025a.html>
I3S Licenční řízení k provozováni televizního vysílání šířeného prostředn i ctv ím pozemních vysílačů
v systému DVB-T ve vysílacích sítích "B" a "C", Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 5.
ll. 2004 (cit. 15. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://archiv.rrtv.czlliccncniJ izeni/lr025a.html>
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Pozice 3: tématický nebo plnoformátový program (území ČR)

Pozice 4: regionální program

regionální program pro celkem 5 oblastí: Praha, Brno, Jihozápadní

Čechy (licence do roku 2007), Severovýchodní Čechy (licence do roku

2007) a Olomouc (licence do roku 2007)

dosud zkoordinované kmitočty pro vysílací síť C: Brno (kanál č . 25),

Praha (kanál čAS) , České Budějovice, Karlovy Vary, Pl ze ň a Starý

Plzenec (kanál č . 61 ), Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Pardubice a

Ústí nad Labem (kanál č . 65)

I . I . I t o 139_soubor tec lIlIC cyc 1 parame ru :

, • ' I ' I C = při řazená sada kmitočtů a vys ílačů pro
139 Soubor technických parametru budouclho mu IIp, exu .
vysílání v daném digitálním multiplcxu C; Dostupne na WWW.
<http://archiv.rrtv.czJlicencni_rizeni/lr025a.html>
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lsezJl<"un vys ílačll DVB-T,vysílací sít' "C"
souřadntce vysíl....cíno

kmitočet vyz:MenývýkollPof. Č . Wsih)cí stanoví š t ě Ist .lIloviště

~ON-E ...Al -N k.... IIál) RP (dBW)
1 C.8UDEJOVICE 14" 33' 40" 49" 00' 10" 61 43
2 C.8UDEJOVICE 14"29'31" 48" 59' 33" 61 43
3 C.8UDEJOVICE 14"27'14" 48" 54 ' 53" 61 43
4 HRADEC KRALOVE15" 50' 33" 50"10' 45" 65 43
5 HRADEC KRALOVE15" 49' 39" 50"13'08" 65 43
6 KARLOVY VARY 12" 53' 12" 50"13' 39" 61 43
7 L1 8EREC VYSINA 15" 05' 30" 50" 46' 42" 65 43
8 L18EREC 15" 00' 49" 50" 44' 10" 65 43
9 LIBEREC 15" 03' 14" 50" 45' 49" 65 43
10 OLO MOUC 17" 13' 06" 49" 34 ' 54" 65 43
11 PARDUBICE 15"46'02 50" 02' 24" 65 43
12 PLZEN 13" 21 ' 04" 49" 46' 50" 61 43
17 PLZEN 13" 25' 44" 49" 44' 36" 61 43
13 STARY PLZENEC 13" 27' 54" 49" 40' 54" 61 43
14 USTl N. LABEM 14"05 '34" 50" 40' 24" 65 43
15 USTl N. LABEM 14" 00' 13" 50" 40' 33" 65 43
16 USTl N. LABEM 14"02'1 5 50" 38' 41 " 65 43
18 PRAHA 14" 27' 45" 50" 08' 08" 48 43
19 PRAHA 14" 22' 33" 50" 04 ' 48" 48 43
20 PRAHA 14" 25' 50" 50"02' 22" 48 43
21 8RNO 16"34 '14" 49" 10' 53" 25 33

22 8RNO 16" 37' 19" 49"10' 50" 25 33

23 8RNO 16" 35' 16" 49" 12' 59" 25 33

3. další obecné podmínky pro obě vypsaná licenční řízení:

doba platnosti licence je stanovena na 12 let

- všichni držitelé licence v jednom multiplexu budou užívat spol ečně

sdílený soubor technických parametrů a datový tok zaj išťuj ící

dostatečnou subjektivní kvalitu obrazu a zvuku, a to nediskriminačně

v rámci obou sítí (B i C) zůstane prozatím v rezervě datový tok o

kapacitě 3 Mbit/s

územní rozsah vysílání se bude rozšiřovat v závislosti na koordinaci

dalších vysílačů, požadavky na programovou specifikaci budou pro
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vysílatele závazné až ve chvíli , kdy splní požadavek celoplošného
pokrytí140

Pozice 5 Je vobou multiplexech rezervována pro Elektronického

programového prů vodce ErG

Pozice 6 - II budou obsazeny programy digitálního rozhlasu

Vyhlášení licenčního řízení nebylo Radou přij ato jednomyslně . čtyři její č lenové

licenční ř ízen í odmítli s tím, že právní úprava je pro uspokojivé řeš ení

problematiky přechodu na digitální vysílání nedostatečn á. S vyhlášením by se

podle nich mělo zač ít až po přij etí Zákona o elektronických komunikací, jehož

součást í je novelizace dalších zá kon ů , Jeden č len Rady se hlasování zdržel, osm

bylo pro. 14 1

Výsledné rozhodnutí Rady se opírá o přesvěd čen í , že jejím prvořadým úkolem je

zajistit pluralitu vysílání a rozmanitost programové nabídky. Česká republika už

teď zaostává na poli digitalizace za ostatními evropskými zeměmi. Důl ežitým

faktorem pro rozhodování byla také restrukturalizace reklamního trhu (v důsledků

komplikací se startem digitálního vysílání bude od roku 2008 pravděpodobn ě

rozd ě l en vl astně mezi jediné dva hráče - televize Nova a Prima, což je také

v rozporu s doporučeními a požadavky Evropské unie) a situace v oblasti

provozování sítí - společnost i, které se účastní experimentálního vysílání staví a

fi nancují s íť vysílačů , které v podstatě nemají co vysílat.

Licenční řízení načasovala Rada tak, aby bylo možné zaháj it pravidelné zemské

digitální vysílání nejpozd ěji začátkem roku 2006. Do výběrového řízení se k 2 1.

prosinci 2004 přihlásilo 34 subjektů, které předložily celkem 42 různých

programových projektů .

140 Podle §2 odstavce \ písm. c) zákona č.23 \/200 \ Sb. (komerční televizní stanice70 % území,

veřej noprávn í 95 % území). . . . . . .
141 Zpráva o stavu vysílání a č i nnost i Rady České republiky pro rozh~asove a televizní vystlan.' za
rok 2006 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 20.2.2007 (CIt. 20.3.2007). Dostupne na
WWW: ~http : //www.rrtv.cz/cz/fiIes/zpravyIVZ2006_070220_web.pdf>
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6.2 Manuál postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní

vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního

vysílání prostřednictvím vys íl ačů 142

P ři vyhlašování l icenčního řízení na obsazení pozic v multiplexu vycházela Rada

ze stávaj ícího platného zákona č . 23 1/200 I Sb. a pro tento úče l vypracovala

materiál Manuál postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o

uděl ení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání prostředni c tv ím

vys íla č ů (dále jen Manuál). Rada částečně specifi kovala předběžné obsazení

multiplexů jednotlivými typy televizních programů a celé řízení bylo postaveno

tak, aby sami uchazeči o licenci Radě nabídli vlastní, co nej lepší l i cenčn í

podmínky. Žadatelé měli ve svých žádostech uvést dostatek relevantních fakt ů

doložených věrohodným i doklady (např. organ izační rámec č i finan ční záležitosti).

Od počátku tak pro Radu vytvářeli potřebné podmínky pro objektivní zhodnocení a

následně také rozhodnutí o udělení licencí.

Manuál cituje jednotlivá zákonná ustanovení, která se týkají udělování licencí.

Jedná se o obecné zákonné předpoklady pro vysílatele televizního obsahu, jako je

napříkl ad právní způsob i l ost žadate lů , obchodní plán nebo povinné složky vysílání

(kvóty týkající se původní a evropské tvorby). Jeho součástí je podrobný popis

skutečnost í, které bude Rada hodnotit. Materiál měl do budoucna zamezit

stížnostem a žalobám, které by mohli neúsp ěšní žadatelé podat s odůvodněním , že

rozhodnutí Rady nebylo dostatečně odůvodněno, jak se to v minulosti často

stávalo.

Hlavní kritéria závazná pro rozhodování Rady vyplývají z § 17 vysílacího

zákona l43
. Jedná se o tzv. významné skutečnosti , které zákon jasně jmenuje:

ekonomická, organizační a technická připravenost žadatele k zaj ištění vysílání,

transparentnost jeho vlastnických vztahů , přínos programové skladby navrhované

142 Manuál postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílánío udělení licence
k provozování rozhlasového a televizního vysílání š ířeného prost ředn i ctvím .vys íl ačů podlezákona
Č . 231/200 1 Sb., Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, 28.4 . 2005 (Cit. 15. 4. 2007).
Dostupné na WWW: <http://archiv.rrtv.czJlicencni_rizeni/index.html>; Zákon Č. 231/200I Sb. o
provozování rozhlasového a televizního vysílání ve znění, pozděj šíc ~l p~edpi sů : , ,
143 § 17 zákona Č . 231/200 I Sb. o provozování rozhlasoveho a televizního vysílání ve zněn í

pozděj ších p ředpis ů
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žadatelem k rozmanitosti stávaj ící nabídky program ů , zastoupení evropské tvorby

(podle § 42), tvorby evropských nezávislých produc entů a současné tvorby (podle §

43) v navrhované programové skladbě . Na rozdíl od l i c enčn ího řízení pro

analogové vysílání se všechna tato kritéria hodnotí vcelku jako jediná skutečnos t

významná pro rozhodnutí Rady. Pokud již žadatel o licenci na televizním trhu

podnikal, zhodnotí Rada také jeho působení v minulosti a přihlédne k napl ň ov án í

výše zm íněných kritérií.

1. E konomická připravenost:

V této oblasti Rada hodnotila schopnost žadatele využít udě l enou licenci efekt i vně

a porovnávala proto údaje o ekonomické stabi l itě a zdraví subjektu, ekonomickém

postavení, pověsti a věrohodnost i žadatele. Rada v této oblasti využívala veřej ně

dostupných zdrojů (např . obchodní rejstřík , různé registry plátců a dlužn íků apod.).

Významným faktorem je stadium existence subjektu (zda se jedná o fungující

stabilní subjekt). Rada dále hodnotí skutečnosti týkající se platební morálky, výše

základního kapitálu a jeho struktury, výši investic do vysílání a především

obchodní plán. V tomto směru vychází Rada z informací, které poskytuje žadatel

sám (ze zákona jsou ovšem takové informace závazné). Rada zhodnotí schopnost

žadatele zaháj it vysílání ve stanoveném zákonném termínu (do 360 dnů) .

2. Organizační připravenost:

Rada posuzuje smluvní zaj ištěn í k zahájení vysílání (např. smlouva a smlouvách

budoucích s provozovateli sítí), navrhovanou organ izačn í strukturu budoucího

vysílatele a personální vybavenost nezbytnými odborníky. Zde vychází Rada opět

spíše z materi ál ů poskytnutých uchazečem .
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3. Technická připravenost:

Zde se jedná především o vybavenost žadatele technickými prostředk y nutnými pro

televizní vysílání č i jejich smluvní zaj ištěn í. Rada přezkoumá i přístup subjektu ke

zkoordinované kvótě .

4. Transparentnost vlastnick ých vztah ů:

Toto ustanovení má zamezit rizi k ů m plynoucím ze zneužití moci elektronických

médií k partikulárním zájmům (politické, ekonomické) žadate lů č i dalších osob a

s u bj ektů , Hodnotí se proto právní form a subjektu, informace o vlastnících

budoucího vysílatele a jej ich sídle. Zohledněny budou případné soudní spory či

spory uvnitř společnosti , stabilita vlastnických vztahů nebo výkon hlasovacích a

ovládacích práv. Rada v tomto ohledu využívávšech dostupných informací.

5. Přínos programové skladby:

P ři udělování licencí k digitálnímu vysílání Rada sledovala předpok lad rozšíření a

obohacení stávající programové skladby na daném území. Rozhodovala také

s ohledem na to, zda by si určitá programová nabídka získala dostatečný okruh

di váků tak, aby se vysílatel nedostal do ex istenčn ích pro blémů a splnil požadavek

ekonomické soběstačnosti. Pro hodnocení přínosu programové skladby využije

Rada veškeré dostupné materiály týkající se pokrytí územíČR televizním signálem

(pozemní vysílače , satelit i kabel) a programové nabídky zachytitelné divákem na

daném území.

6. Zastoupení evropské, nezávislé a současné tvorby:

Rada vychází při posouzení této skutečnosti z navržených licenčních podmínek a

porovná zákonné požadavky v této oblasti se skutečným podílem ve vysílacím

schématu. Opět se zjišťuj í podmínky smluvního zaj ištěn í takto uvedených údajů .

7. Přínos pro rozvoj p ůvodní tvorby:

Jednotl iví uchazeči o digitální licenci musí ve svých programových schématech

zohlednit také původní tvorbu hlavně v oblasti televizních fi lmů, dokument ů ,

ser iá l ů a zábavných pořadů. Výsledné hodnocení vychází z podílu žadatele na

výrobě těchto pořadů (vlastn í výroba, koprodukce), rozsahu původní tvorby

v rámci programu a jejího charakteru (žánry). Rada navíc zkoumá i ochotu a
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zp ůsob i lost žadate lů o licenci p ři sp ívat nad rámec svých povinností k rozvoj i

p ů vodn í tvorby v České republice (sponzoring, koprodukce).

8. Použití títulků pro s l u chově postižené diváky:

Všichni uchazeči musí ve svých projektech zohlednit zákonem definované

používání skrytých nebo otevřených t itu lků pro sluchové postižené občany . Pro

rozhodování Rady je určující podíl takové služby na vysílání a zaj ištěn í

dostatečného komfortu pro využití služby divákem za předpokladu nulového

omezení kvalitativních parametrů vysílání.

9. Zajištění rozvoje kultury národnostních , etnických a dalších menšin v ČR :

Rozsah času vyhrazeného vysílání pro menšiny je dalším zákonným kritériem pro

provozovatele televizního vysílání. Hodnocení podlehne rozsah a druh takového

vysílání, ale také způsob , jimž budou menšiny oslovovány a rovněž možnosti jejich

zapojení do přípravy vysílání (např . moderování pořadů příslu šníky menšin). Rada

při rozhodování o tomto kritériu při h lédne ke struktuře relevantních a významných

menšin a jej ich potřebám (kulturním, společenským , vzdělávacím) .

Podkladem pro rozhodování Rady o udělen í či neudělen í licence bude komplexní

hodnocení jednotlivých žádostí z pohledu naplněn í všech výše uvedených kritérií

podle § 17 vysílacího zákona. Rada musí o udě l ení licence rozhodnout alespoň

devíti hlasy a své rozhodnutí dostatečně podrobně odůvodn i t.

6.3 Projekty nových programů v síti DVB-T

Po šestnácti měsících trvání licenčního řízen í zveřejn i la Rada pro rozhlasové a

televizní vysílání v květnu 2006 po několika kolech veřejných a neveřejných

slyšení držitele prvních šesti licencí k provozování televizního vysílání

pro střednictvím digitálních vysílačů v systému DVB-T. Na základě Manuálu

z předchozího roku a zákonných požadavků vypracovala Rada obsáhlý materiál,

který vysvětluj e a podrobně popisuje způsob rozhodování a argumentuje konečn ý

výsledek řízení. V rámci tohoto rozhodnutí Rady byly poprvé zveřejněny l i cenčn í

podmínky vítězů ř ízen í.
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Licence byly uděl eny 15. května 2006 šesti subjektům 144 - provozovatelům

budoucích televizních stanic Febio TY, Óčko , TY Barrandov, TY Pohoda, TY

RTA a Z I . O skladbě portfolia digitálních televizních programů (zpravodajský dva

plnoformátové, regionální, d ětský a hudební) rozhodovali členové Rady těsně před

závěrečným hlasováním!". Zveřej něné li cenčn í podmínky jsou pro jednotlivé

projekty závazné.

Závěry , které vyplývaj í z tohoto dokumentu Rady se v mnoha ohledech liší od

idealistických představ , které budoucí digitální televizní stanice o svých plánech

sdě l ova l y prostřednictvím médií veřejnosti v průběhu li cenčn ího řízen í l 46 .

Vzhledem k tomu, že byly licence na zák ladě několi ka soudních spor ů a stížností

zrušeny a stanice nikdy nezačal y vysílat, nebudou následující kapitoly věnovány

srovnání plánů a reálné situace. Pouze popíší a pokusí se zhodnotit proměnu

informací o s truktuře jednotlivých programů v průběhu licenčního řízen í. Současně

poukáží na negativní změny, které umožni ly příl i š obecně definované li cenčn í

podmínky.

6.3.1 Febio TV

V I I - ' I' v , v , 0\47y 1 aSUle se Icencnl nzel1l

Programové schéma projektu Febio TY nabídne div ák ům všechny televizní žánry

zpravodajstvím, kontaktní publicistikou a dokumenty počínaj e , kvalitn ími

ce l ovečern ím i filmy, sitcomy a reality show konče. Program stanice bude podle

pl án ů vycházet ze současných světových trendů a nabídnout veřej nost i

plnoťormátový program, který by měl obsáhnout nejširší možné rozpětí témat a

programových form átů . Cílem projektu je přispět k rozmanitosti televizního obsahu

144 Úspěšn í žadatelé j iž obdrželi nové digitální licence, Zdeněk Duspiva, 16. 5. 2006(cit. 3. 3.
2007). Dostupné na WWW: <http://www.ceska-medi a . cz/~rt iclc . h tml? id~ 16?3~?> . .
145 Právě výběr programového portfolia se později ukázalJakoprob~emat~cky pn rozho~ovant

Městského soudu o stížnostech neúspěšných žadatelů . Nova to nap ř íkl ad interpretovalaJako změnu

li cenčn ích podmínek v průběhu licenčního řízení .
146 Dostupné na WWW: <http://archiv.rrtv.cz/cZ/index.html#novlllky> ,
147 Informace pocházejí výhradně od žadatele o licenci - FcbioTV. Dostupn~ na WWW: O
projektu, Febio TV, (cit. 12.3 . 2007). Dostupné na WWW: <http://www.feblO.tv/cz/fcblo_tv.php>
Program, Febio TV. Dostupné na WWW: <http://www.fcbio.tv/cz/program.php>
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v ČR a přinést divákům alternativní programovou nabídku ke stávaj ícím

analogovým programům.

Držitelem licence je spo l ečnost Febio režiséra a producenta Fera Feni če . Vysílánl

bude zpočátku pouze šestnáctihodinové, s ohledem na hlavní vysílací časy. Část

pořadů bude tvořit dřívěj ší, ale i současná produkce společnosti Febio. Zvláštní

pozornost bude věnována, jak již je u spo lečnost i Febio zvykem, problematice

menšin 148, alternativnímu humoru a zábavě, osobnostní dokumentární tvorbě a

pořad ům kvality života. Chybět nebude ani filmová a televizní tvorba s uměl eckou

ambicí, a to i z oblastí, které se v českých televizích prezentuj í v minimální míře

(např. střední a východní Evropa).

Tvůrč í tým Febio TV chce vytvo řit komerční kulturní televizi, která "se uživí".

Sledovanost tedy bude jedním z kritérií sestavování konkrétního programového

schématu.

Licenční podmínky pro Febio Ty I 49

Projekt Febio TV vzbudil během licenčního řízení nej větší očekávání a naděj e , a to

nejen mezi filmovými fanoušky, ale i příznivci dokumentu a kvalitních program ů.

Páteř programu TY Febio budou tvo řit podle licenčních podmínek po řady na bázi

dokumentu a reality show, celovečerní filmy, evropské seriály a sitcomy,

zpravodajství a publicistika (20 %) a pořady zaměřené na rnenšiny'" (10 %). Febio

TV garantuje 55 % vysílacího času pro evropskou tvorbu, pro původn í domácí

tvorbu 35 % (při celoplošném pokrytí). 20 % pořadů by mělo být opatřeno titulky

pro sluchově postižené.

zpravodajství: hlavní zpravodajská relace, dětské komentované zprávy,

aktuální regionální reflexe Minuta z Čech, aktuální publicistika na

politické téma (každý den), noční publicistický pořad k událostem dne,

pořady pllvodní tvorby: víkendové ranní interview v přímém přenosu ,

denní monotématický magazín životního stylu (bydlení a design, zdraví,

14R Febio pořádá mimojiné také filmový festival nezávislých film ů , .
149 Zveřejněné licenčn í podmínky odhalily plány digitálních televízí, Jan :otůče~, 17. ~ . 2007.<Clt.
17.5.2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.czlclankyh vercJnene-ltcencl1l-podnunky-
odhalily-plany-digitalnich-televizi/> . " • • ' .
150 zde je nutné pro přehled o nejasném vym~zení o?sa~uJednotl.l vych po:a,?lI dodatečně citoval.
"podíl vysílání určeného rozvoj i národnostních, etnických a dalšíchmenšin
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oblékání, životní prost řed í , automobilismus a cestování, zahrada,

kutilství a volný čas , kultura, sport a praktické rady), odpolední

talkshow (společenská témata), satirické a komediální pořady, tzv.

paradokumentární po řady (prvky reality show; rodinná, kriminální

témata), pravidelné týdenní programové okénko pro menšiny, dosavadní

tvorba spo lečnost i Febio

převzaté pořady: sobotní české fil my, okénko Febiofestu (ozvěny

filmového festivalu - nízkorozpočtové a nezávislé fi lmy a dokumenty),

evropská seriálová tvorba, ponděln í pásmo slovenských pořadů (fi lmy,

inscenace, zábava)

6.3.2. TV Barrandov

Vyhlašuje se licenční řízení l 5 1

Licenci k provozování digitálního televizního programu TV Barrandov získala

v květnu 2006 společnost Barrandov Studio a.s., která je také vlastníkem jednoho

z největších a nejstarších filmových studií v Evropě . Jedinečné zázemí fi lmových

ate l ié rů představuj e podle provozovatel ů programu j edi nečnou záruku silné

televizní stanice, která se chce stát především vážnou konkurencí pro stávající dva

komerční kanály.

TV Barrandov chce přitáhnout diváky především na českou a fi lmovou tvorbu a

vlastní původní tvorbou. V programovém schématu pak nechybí zpravodajské

relace a vlastní publicistické pořady .

TV Barrandov ve svém projektu garantuje zkušenosti špičkových pro fes i on ál ů. Na

boj s oběma stávajícími komerčními vysílateli se vybavil opravdu zajímavým

realizačním týmem. Ředitelem výroby a programu se stal Kamil Spáč i l (bývalý

ředitel výroby TV Prima a také bývalý š éfproducent Novy). S prací pro televizi

Prima má také zkušenosti ředitel techniky Milan Kratochvíl, finanční řed itelka

151 Veškeré informace pocházejí od držitele licence. Dostupné na www:Prolil TV stanice,TV
Barrandov, (cit. 12.3. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.tvbarrandov.czlprofil.asp>
Management, TV Barrandov, (cit. 12. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.tvbarrandov.czlteam.asp>
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Hana Boštičková i vedoucí výroby Tomáš Luneček. Personálního obsazení

naznačuj e výsledný produkt - kombinace obou kan ál ů s dopl ňkov ými službami.

Výhodou TV Barrandov u rč i tě bude fi lmový fond a technické zázemí. Stanice by

tak v konečném důs ledku mohla díky nižším investicím do některých část í procesu

výroby č i nákupu programů nabídnout d ivákům příj emnou alternativu ke stávaj ící

korner čn í nabídce.

L" v, d ' k 152Icencnl po mill y:

Projekt TV Barrandov (licenci drží spo lečnost Barrandov Studio patřící do skupiny

Moravia Steel) bude plnoform átovýprogram s vysílací dobou 16,5 hodiny denně

(od 7:30 do 24:00, pozděj i 24 hodin denně - př i celoplošném pokrytí - 70 %

území), podle Rady přínosný pro digitální televizní trh. Zastoupení evropské,

současné i nezávislé tvorby je nad požadovaným limitem (např. 80 % tvorby

evropské - místo požadovaných 50 %), Rada byla spokojena i s rozsahem původn í

tvorby (argumentuje produkčním zázemím provozovatele vysílání) nebo

s napl něním požadavk ů spojených s vysíláním pro menšiny či s l uchově postižené

(20 - 24 % obsahu a veškeré zpravodajství).

program budou tvořit tyto tyPY pořadll: kontaktní pořad y (17 %), české

hrané filmy (16 %), zpravodajství (13 %), soutěžní pořady a informační

servis (8 %), sportovní pořady (7 %), publicistické a hudební pořady (5

%) , pořady pro děti i mládež, dokumenty, vzdělávací pořady, amatérské

video, studentská tvorba

spolupráce TV Barrandov se studenty: so učástí programu bude každý

týden pořad věnovaný studentům uměleckých škol a jejich tvorbě (4 - 6

hodin týdně)

TV Barrandov nabízí také vysílání pro menšiny (9 %. např. evropský

magazín o menšinách) a výraznou orientaci na regiony (5x týdně o 20

minutách + kontaktní pořady)

152 Zveřej něné l i cenčn í podmínkyodhalily plány digitálních televizí, Jan :otůče~, 17. ~ . 2007.(cit.
17 5 2007) D t ' WWW: <htt\J:llwww.digizone.cz!clankylzvereJnene-hccncl1l-podmmky-" . . os upne na
odhalily-plany-digitalnich-tclevizi/>
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hraná tvorba: orientace na česko-slovenskou tvorbu - každý den jeden

český nebo slovenský film a jeden dokument či původní pořad

zpravodajství: 2 hlavní bloky denně , rychlé zprávy a zprávy z regionů ,

s i l n ičn í zpravodajství (kontakt a spolupráce s diváky), parlamentní

zpravodajs tví (podle událostí, které se budou v obou komorách dít)

kontaktní pořady: z li cenčních podmínek není zcela zřejmé jaký typ

obsahu tyto pořady nabídnou - má se jednat o t říhodinové živé vysílání

pětkrát denně z kraj ských měst s předto č enýrni příspěvky , živými

rozhovory, telefonickými soutěžemi a zaj ímavostmi z regionů

další pořady: burza práce (20 min, lx týdně) , ekonomický č i

motor istický magazín, magazíny pro mladé, o počítačích , fitness (po 30

minutách Ix týdně) , vysílání pro děti (6 hodin týdně) , 60minutová

hudební soutěž, pořady zaměřené na cestování a bydlení, erotické

programy (30 minut Ix týdně), sportovní přenosy (6 hodin týdně 

převážně bojové sporty, box, kulečník nebo golf), aktuální publicistika.

6.3.3 TV ÓČkO
t 53

Licenční podmínky

Společnost Stanice O nabídne div ák ům podle licenčních podmínek široce

zaměřený hudební kanál založený na moderovaných, kontaktních, žánrových,

reportážn ích a kulturně informačn ích pořadech. Program zprostředkuj e di vákům

aktuální informace z oblasti hudby, filmu , umění, sportu a společenská témata.

Óčko chce být platformou pro názory a problémy mladé generace.

153 Tato kapitola vychází plně z licenčních podmínek - provozovatel před li cenčním řízením

neposkytoval podrobné informace o svém budoucím programu (Iicenčn í.podmín.ky se shodují
s podmínkami registrace v kabelových a satelitních sítích).Pořady, TV Očko, (CIt. 12. 3. 2007).
Dostupné na WWW: <http://ocko.idnes.cz!program.asp?w=ps>
Jak naladit TV Óčko?, Lukáš Hnilička, 17. 1. 2006 (cit. 12. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://ocko.idnes.cz!oc clanky.asp?r-oc_clanky&c=A0511 16_1 13331 _oc_clanky_dk>;
Zveřejněné licenční podmínky odhalily plánydigitálních televizí, J an .Potůče.k , 17. ~ . 2001. (cit. 17.
5. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz!clankyh vereJncnc-lIcencm-podmmky
odhalily-plany-digitalnich-tclcvizi/>
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Evropská tvorba získá 66 % vysílacího času , 25 % pak tvorba evropských

nezávislých producentů , současná tvorba 50 %. Podíl domácí tvorby by měl

dosáhnout nejpozděj i v roce 2017 minimá lně 33 % (nejprve 25). Požadavky na

titulky pro s l uchově postižené budou sp l něny dle zákona (včetně hudebních klipů ) .

program bude koncipován s ohledem na rů zné cílové skupinv a bude mapovat

hudebně-kulturní oblast v celé jej í š íř i a z celého svě ta

hlavní vysílací čas (1 2:00 -19:00 a 20:00- 22:30) budou vyp l ňovat živé

i předtočené moderované pořady postavené na reportážích a

rozhovorech

nemoderovaný proud klipů (mimo hlavní vysílací čas)

pořady s kulturní tématikou: koncerty, hudební, tilmové a divadelní

festivaly, dokumenty a reportáže z domova i zahran ičí (především

Evropa), zpravodajské pořady informuj ící o současném děn í

interaktivita jako součást pořadů

kulturní tvorba menšin bude zastoupena kontinuál ně v průběhu vysílání

(pořady Babylon, Pátý element a Hyde Park), počítá se ze zastoupením

minoritních skupin na vysílání (tvorba a moderování pořadů)

vícekanálový zvuk

večerní žánrové speciály: aktuální rock; klasický a současný rock, indie,

a blues; hip hop; soul, funky, rn 'b, reggae a latino; dance, techno,

electronica a experimental; taneční hudba; metal, hardcore a industrial;

punk a alternativa; jazz, world music a ethno

hlavní pořady: In-box (moderovaný proud klip ů , reportáže, kulturní tipy

apod.), Česká hitparáda (podle prodeje hudebních nosičů) a Hitparáda

Óčka (hlasování diváků) , OJ Divák (živě vysílaný moderovaný pořad na

přání diváků - rozvinuté interaktivní prvky), Host Óčka (rozhovor se

zapojením div áků ) , Baráž (živá komediální improvizace ve spolupráci

s diváky (připravují studenti DAMU a dalších uměleckých škol), Pop

almanach (systematické mapování hudební historie), Hitzone (hity 80. a

90. let), Koncert (pravidelný sobotní záznam koncertu - české i

zabraniční) , reportážní pořady
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6.3.4 TV Pohoda

Vyhlašuje se li cenční řízen í l 54

TV Pohoda je jediným televizním projektem, který j eště před l i cenčn ím řízením

zveřejni l podrobněj ší informace o typech po řadů , zaměřen í stanice a nastínil

budoucí programové schéma. TV Pohoda chce být televizní stanicí předevš ím pro

děti , ale i teenagery a jejich rodiče - televizí, která by napomohla překlenout

gen eračn í rozdíly a odlišné životní styly. Program tohoto projektu by mě l napomoci

k posilování mezilidských vztahů a š ířen í společenských a tradi čn ích kulturních

hodnot.155

Provozovatelé sázejí na originalitu - vysílání by mělo být v důl eži tých denních

časech částečně regionální - jednotlivé bloky budou odbavovány z prosklených

studií na d ůležitých místech tří českých "metropolí" - Prahy, Brna a Ostravy.

Programové schéma kopíruje denní rytmus jednotlivých cílových skupin d iváků 

výjimku tvoří pouze víkendové vysílání, které nebylo příli š specifikováno. Stanice

také počítá s interaktivitou a vtažením diváků a veřej nost i do dění ve vysílání a

plánuje dokonce účast d ětí a mládeže na realizaci pořad ů (budou např . moderovat

zpravodajské pořady - v rámci daného bloku).

Ambice provozovatelů této stanice jsou obrovské - chtějí diváky nejen bavit, ale

také vzděl ávat. Mluví o "zábavné interaktivní form ě účasti na poznávacím

procesuv.P" Vedle zpravodajství a publicistiky z region ů chtějí nabídnout

kompletní uživatelský servis (počasí, doprava, kulturní akce..), pestrou kombinaci

naučných , osvětových a společenských pořadů , hudební nebo zábavné pořady . Ve

schématu se ale také objevuje velmi nesourodá kombinace " lechtivějš ích seriá lů" ,

154 Jaká bude TV Pohoda", TV Pohoda, (cit. 12. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.tvpohoda.czltvpohoda.php>; Program, TV Pohoda. Dostupné na~W:
<http://www.tvpohoda.czlprogram.php>; Vysílací schéma,TV Pohoda. Dostupne na WWW: .
<http://www.tvpohoda.czlschcma.php>; Zpravodajství, TVPohoda, (cit. 12. 3. 2007). Dostupn éna
WWW: <http://www.tvpohoda.czlzpravodajstvi.php>; Pořady, TV Pohoda. Dostupné na WWW: <
http://www.tvpohoda.czlporady.php> . ,
155 TV Pohoda má ambici kultivovatspolečnost a mezilidské vztahy, ale nikde v propaga čn ích a
informačních textech není specifikováno, které hodnoty bytelevize vlastně měla podporovat.
V tomto ohledu je potřeba obezřetnost při posuzování "pří nosu ~ro spo~eč~ost" (po~ . autora). .
156 cit. z popisu projektu TV Pohoda zveřejněného na internetovych strankach televize. Dostupne
na WWW: < http://www.tvpohoda.czltvpohoda.php>
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pořadů pro menšiny č i teleshoppingu. Nechybí samozřej mě všechny možné typy

pořad ů pro děti , pohádky ani seriály.

Programový záběr TV Pohodaje obrovský. Vedle toho nabízí i veškeré dopl ň kov é

služby - e-mail, internet, on-line hlasování, elektronického průvodce EPG nebo

hry. Žadate lem o licenci je spo lečnost TP Pohoda, dceřin á společnost radia Čas.

Jeho majitel je v j iném rozhlasovém projektu obchodn ě spojen s TV Prima

Holdingem.

L icenčn í podmínky

Přáte lská rodinná televize je po zveřej něn í li cenčn ích podmínek zjevně

nejtaj emn ěj š ím projektem tohoto licenčn ího řízení. Zcela chybí před stava o

programovém schématu a pouhý soupis typů pořadů v budoucím vysílání je tak

maximá l ně orientačn í (je velmi těžké si pod názvy představit určité pořady).

typy pořad ů: magazíny složené z reportáží a příspěvků a tématické

pořady; komentované střihové pořad y; rodinné filmy; dětská talk show

za účasti dospě lých; seriály a miniseriály; pohádky; hitparády a přenosy

koncertů; edukativní pořady pro mládež (vlastivědné, přírodovědné) ;

reality show a dokumenty; menšinové večery ; pořady pro matky, ženy a

hospodyně ; d ětské fest ivaly, sporty i divadla, muzikály i balety; dětská

videa a po řady z archivu (?) nebo selfpromotion

zaměřen í na děti: TV Pohoda slibuje programovou nabídku zaměřenou

především na d ět i a mládež (rozlišuje ty nejmenší, školáky a mládež 

podle toho bude také vypadat programové schéma); dět i byse také měl y

zapojovat přímo do vysílání, ať už jako moderátoři pořadů nebo

respondenti a komentátoři aktuálního dění ; na děti maj í být zaměřené

také naučné a osvětové pořady

TV Pohoda se dále podle l i cenčn ích podmínek zavazuje vysílat pořady

pro menšiny, nabízí blíže nespecifikovanou interaktivitu a garantuje, že

bude ve všední dny vysílat tříhodinový odpojený "regionální"

metropolitní program z Brna, Prahy a Ostravy
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6.3.5 TV RTA157

Licenčn í podmínky

Televizní stanice RTA je jediným držitelem licence pro regionální vysílání.

V li cenčních podmínkách se zavazuje vysílat a lespo ň 90 minut denně původní a

dosud nereprízovaný regionální program, kj ehož vysílání se budou jednotlivé

kraj ské redakce odpojovat od hlavního, spol ečného programu. Základní žánry

RTA budou: zpravodajství a informační servis, publicistika, kulturní pořady,

sportovní pořady , zábavné pořady , celovečerní filmy, společenské, soutěžní a

vzdělávací pořady - vše zaměřené prioritně na regionální dění. Cílovou skupinu

RTA tvoří veškeré obyvatelstvo ČR bez rozdílu věku č i postavení, vysílat se bude

od šesti hodin ráno do půlnoci. Programové schéma se ve všední dny zaměří na

zpravodajs tví a informování, o víkendu pak na publicistiku, kulturu a zábavu.

zpravodajství: zpravodajské relace čtyř i krát až pětkrát denně ;

půlhodinov á hlavní relace v 18:30 (o půlnoci se budou opakovat); ranní

servis (1 20 minut, od 6:00); ranní zprávy (8:00) + kompletní uživatelský

servis; odpolední regionální blok (18:00); živé vstupy do vysílání

(breaking news); přímé přenosy ze zaj ímavých událostí

regiony: TV RTA se zavázala vytvo řit televizní studia ve všech krajích;

v programu najdeme odpolední regionální blok, večern í blok složený z

"regionálních klubů" (trendy, kultura, zábava, soutěže) ; RTA se

orientuje také na dění v evropských regionech; veškeré pořady by měly

být primárně zaměřeny na dění v regionech

menšiny: RTA mluví ve svých licenčních podmínkách velmi neurč itě 

že bude o menšinách informovat a jejich zástupci se budou podílet i na

tvorbě programů

157 Popis vychází z li cenčn ích podmínek- informace na in tc~nc lových s~ránkách jsou velmi kusé
(viz Protil společnost i, TV RTA, (cit. 12. 3. 2007). O?stllpn.c .na \~\~W. . ' . .
<http://www.rta.czJindex3.html?page=profil>; dáleVIZ Zve řejn ěn é li cen čn í p~dmll1ky odhalily
plány digitálních televizí, Jan Potůček, 17.5. 2007(cit. 17. 5. 2007). ~ostllpne n~ :VW:V:
<htlp://www.digizone.cz/clankylzvercjnene-licencni-podminky-odhallly-plany-digitalnich-
televizi!>
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Studio RTA: pásmo specializovaných ce lospo lečenskýc h magazmu

zaměřených na různé oblasti života - film , divadlo, dům a byt, hobby a

podobně

6.3.6 Zl

Vyhlašuje se li cenční řízení l 5 8

Projekt zpravodajsko-publicistické televize ZI by měl podle původního projektu

nabídnout div ákům informační servis obvyklý v západních zemích. Zpravodajský

kanál postavený na komerčn ím principu vychází z modelu slovenské televize TA3,

se kterou je spojen nejen maj etkově (stejný vlastník), ale také obsahově. Investor

má v plánu vytvořit z kanálu Z1 zpravodajskou televizi obsluhující celou střed n í

Evropu.

Z1 chce rozšíř i t nabídku poskytování objektivních a vyvážených informací a

aspiruje na prohlubování demokratického prostředí v ČR . ZI chce nabídnout

českou alternativu CNN, Sky News nebo N24 a přinášet aktuální zpravodajství

každou p ů l hod inu , 24 hodin denn ě . l" Zpravodajský servis by měl být rozd ěl en do

několi ka částí - domácí, ekonomické a zahraničn í zpravodajství a sport. Chybět

nebude ani věda, kultura nebo dopravní servis a aktuální informace o po č asi .

Kontinuální zpravodajství by měly doplni t souvisej ící žánry založené předev ším

na poskytování informací a sledování vývoje událostí (dokument, dokumentární

cyklus, tématický magazín, pořady s prvky reality show). ZI by měla poskytovat

v co nejkratším čase aktuální a kval itně zpracované in formace z veřejného života, a

to v objektivní, vyvážené, srozumitelné formě. Významnou roli hraje v projektu i

interaktivita a názory diváků .

15R Projekt zpravodajsko-publicistické televizeZl , Zl , (cit. 12.3 . 2007). Dost~pné na WWW:
<http://www.z l .tv/>; Informaceo investorovi, Zl , (cit. 12.3.2007). Dostupnena WWW:
<http://www.z l .tv/investor.php>; Tým Zl, Zl , (cit. 12.3 .2007). Dostupné na WWW:
<http://www.z I.tv/tym-z l.php>; Program, Zl, (cit. 12. 3. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.z l.tv/program.php>.
159 bylo by velmi zajímavé mít možnost srovnat vysílání Zl s veřejnoprávní Č~24 -:- t~o d~a .
televizní kanály rnají v podstatě shodnou programovou skladbu. Bohužel to v ramci teto prace nern
možné z důvodu odebrání licencí.
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Dalším záměrem investor ů je spustit internetový portál, který by se stal dalším

komunikačním kanálem stanice Z I s nabídkou on-line vysílání. ZI chce také

expandovat na satelitní a kabelový trh i do sítí mob ilních operátor ů. Nabízet by měl

i prodej krátkých videozpráv ve formátu MMS pro příjem na mobi lních telefonech.

Z I se zavázala také k podpoře původní české a evropské tvorby.

Držitelem licence k provozování zpravodajské televize Zl v systému DVB-T je

společnost První zpravodajská a.s., založená za účelem získání licence a

provozování vysílání. Stoprocentním vlastníkem spo lečnosti je česko-s lovenská

finan čn í skupina J&T Finance Group. Projektovým manažerem a jediným členem

představenstva První zpravodajské je Martin Mrnka, bývalý vedoucí domácí

redakce TV Nova a současně bývalý šéfredaktor redakce publicistiky ČT.

L· v , d 'k Z 1160Icencn l po m1l1 y

Zpravodajský kanál odhalil v l icenčních podmínkách záměr věnovat

zpravodajským pořad ů m pouhých 25 procent vysílacího č asu . Programové schéma

pak doplní především premiérové pořady typu reality show a docusoap

(monotématický dokument s prvky reality show), pravidelný informa ční servis

(doprava, počasí) , tématické magazíny a interview. Evropská tvorba má tvořit 70%

programového schématu (včetně vlastní výroby) a velký podíl bude mít produkce

sesterské slovenské stanice TA3. Zl bude vysílat 24 hodin denně (od půlnoci do

sedmi ráno reprízy pořad ů).

zpravodajství: nejméně 25 % vysílacího času bude podle programového

schématu rozděleno do zpravodajských bloků po 15 minutách každou

hodinu ; hlavní relace ve 20:00 (30 minut); 3x denně budou zařaze ny

zprávy TA3 (10:00, 17:00 a 23:00); ranní dopravní zpravodajství; krátké

zprávy; ekonomické zpravodajství; 2 patnáctiminutové bloky

zahran ičního zpravodajství (denně , 19:30, Evropa a svět) ; každý den

před půlnocí se bude číst z denního tisku; vysílání doplní autentické

nekomentované záběry (tzv. no commenty)

160 Co prozradily l i cenčn í podmínky na Zl , RTAa TV Pohoda, Jan Potůč~k, 1.8.5 . 2.007 (c i ~. 18.
5.2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/co-prozradl1 y-hcencm-podmll1ky-

na-z-l-rta-a-tv-pohoda/>
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téma dne bude vyhlášeno v průběhu dopoledního vysílání a bude se

prolínat do dalších pořadů v průběhu dne - včetně tématického nočn ího

Interview (6 dní v týdnu po 15 minutách, v neděli půlhodinov é

Interview speciál)

tématické magazíny: šestá hodina večerní bude rezervována každý den

pro gastronomický a další specializované magazíny (hobby; zdravá

výživa; cestování; bydlení, móda a životní styl; motorismus; modern í

technologie; Interview speciál)

hlavní vysílací čas doplní tyto typy pořadů: dokumenty, spo l ečenský

magazín, docusoap a reality show

docllsoap: jeden z pilířů programu ZI tvoří pořady typu docusoap 

dokumenty s prvky reality show - v programovém schématu se objevují

pořady "ze života doktorů a ři dičů rychlé záchranné služby a policejních

poch ů zk é ř ů "!" . ZI se zavázala vysílat také avizovanou reality show

Náš tým l 62 (televize najme fotbalového trenéra, který postaví vesnický

tým po několika měsících přípravy do zápasu proti profesionálnímu

klubu, kterým by podle novináře Jana Potů čka mohla být Sparta Praha,

kterou vlastní stejný majitel jako televizní kanál)

161 Cit. z č lán ku Jana Pot ů čka Co prozradily licenční podmínky na Z I, RTA a TV Pohoda. C~
prozradily li cenční podmínky na Z I, RTA a TV Pohoda, Jan Pot~ček.' 18. 5: 2007 ~cit. 18. L007).
Dostupné na WWW: <http://www.digizone.czlclanky/co-prozradJly-hccncm-podmtnky-na-z-\-rta-

a-tv-pohoda/> . .. •.
162 Televize najme fotbalového trenéra, který postaví vesnický tým po něk~hka měsl cl ch.pnpravy

. . . . b k . b dl oviná ře Jana Potučka mohla byt Spartado zapasu proti profesion ál nímu klu ll , terym y po e n
Praha, kterou vlastní stejný majitel jako televizní kanál.
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6.4 Problematické oblasti licenčního řízen í l 63

Přestože l i cen čn í řízení začalo již v roce 2004, ani dnes - celé čtyři roky od jeho

zahájení - žádné nové digitální kanály nevysílají. Bezmoc z "nekonečného"

procesu výběru následných držitelů licencí ještě prohloubily spory, které se

rozhořely po jejich udě lení. K Městskému soudu v Praze se odvolalo šest

neú spěšných ž adate l ů a hned dva z nich uspěli - Nova a s ní majetkově spřízněná

Galaxie Sport (spo lečnost CET 21, provozuj ící TV Nova, soutěž i la celkem se

čtyřm i novými projekty). Na zák ladě soudního rozhodnutí byly licence zrušeny a

jejich majitelé podali proti rozhodnutí Městského soudu kasačn í stížnosti

k Nejvyššímu správnímu soudu. Vlastní stížnost podala ke stejnému soudu ještě

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Projednání dalších čtyř odvolání pak ještě

zablokovala televize Nova, která "př i l i l a oleje do ohně" vlastn í kasační stížností,

podle které měl a právo být účastníkem těchto řízení (například TV Prima). Spor o

licence se stal další brzdou digitalizace, jak se právem obávaly všechny zúčastněné

subjekty. Asociace digitálních televizí, sdružující držitele oprávnění , už vyvíjí

nátlak hrozbou arbitráží.

Podle toho, jak probíhá větš i na soudních řízen í v České republice, se dalo už

v době zrušení licencí počítat s několi kaměs íčním projednáváním. Situace se

natolik zkomplikovala, že ani dnes nemají držitelé licencí právo své programy

vysílat a při ch ázej í tak o vložené prostředky, které se podle zástupců televizí

pohybují ve stamiliónech (což jim vzhledem k pokrytí multiplexů B a C finančn í

prostřed ky možná spíše u šetří). Hlavním d ů vodem zrušení rozhodnutí Rady o

ud ěl ení a neudělen í licencí byla nepřezkoumatelnost jejího rozhodnutí a soudu se

také nelíbil předvýběr portfolia programů jednotlivých multiplexů - Rada v tomto

případě podle soudu překroči la meze správního rozhodnutí.

163 Úspěšn í žadatelé již obdrželi nové digitáln í licence,Zdeněk Duspiv~, 16.5.2006 (cit.~ . 3. .
2007). Dostupné na WWW: <http ://www.ceska-med i a. cz/art i cl e . h tm l ? I~= 1 663 80>; Problemovy.
pohled na podmínky licenčního řízení , Zdeněk Duspiva, 24. l l. 2004(CIt. ll. 3.2007). Dostupne
na WWW: <http ://www . d ig i ta l n i te l ev i ze . cz/magazi n/dvb-t/prechod-na-.dvb-t/pr~b.lemOvy-pohl ed
na-podminky-liccnc niho-rizcni.html>; Rozhovor s předsedou RRTV Va~lavem Za~em , Reflex č.
44, 2.11.2006 (cit. 14. 4. 2007); Další spor o digitální licence: z koho ma~a?a vybírat", Jan .
Potůček, 17.4.2007 (cit. 18. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.dlglzone.cz/clanky/dalsl-

spor-o-digitalni-licence-z-koho-ma-rada-vybirat/>
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Podle předsedy RRTV Václava Žákal64 ale soud nepřihlédl ke kut čno ti. ž R d

není standardním správním orgánem zařazeným do y tému t tní p vy

(nepodléhá vládě , rozhoduje kolektivně) a požadoval důvody, na zákl d ě kt rých

jednotliví radní o výběru rozhodovali (přestože byly v podstatě ubjektivní). Tyto

námitky jsou pochopitelné stej ně jako skutečnost, že Rada musela určit), předli ý běr

stej ně provést, aby zaj istila pluralitu vysílání, jak ji vyžaduje v. sílací zákon.

Napřík lad Nova interpretuje tento postup jako změnu podmínek a za daných

okolností, kdy další osud přechodu na digitální ysílání závisí na uvolnění

analogových kmi točtů stávajícími vysílatel i (tedy ovou), se nern ů že jejím

provozovatelům nikdo divit, že odvolání podali. Vzhledem k tomu, že Iova

nesouhlasila se schválením TPP v prvním term ínu (srpen 2006), přišla o jedinou

bonusovou digitální licenci, kterou mohla získat na základě vysílacího zákona a

l icenční řízen í jí dávalo naději na zisk hned něko l i ka projektů. I přesto, že

v současnost i závisí přechod na schváleníTPP všemi stranami včetně 0\. (TPPje

sice závazný, ale i nevymahatelný - neexistuj í žádné sankce za jeho odmítnutí), dá

se předpokládat , že nakonec dojde ke schválení novely vysílacího zákona, kt rá by

tuto neřešitelnou situaci napravila pomocí jasných legislativních, právně závazných

ustanovení. Stejným způsobem bude možné ošetř i t také případné nové licenční

říze ní. Je však zcela jasné, že bude třeba zrychl it tempo a do procesu digitalizace

konečně pln ě zapoj it státní orgány, kte rých se problematika týká. Pokud se tak

nestane, najdou si digitální kanály svého diváka v zákaznících kabelových a

satelitních společnost í a Česká republika se za pět let ocitne zcela b z zem kého

vysílání.

V případě, že by došlo za stávající legislativní situace k opětovnému vyhlášení

li cenčn íh o řízení , musela by Rada odůvodněn í svého rozhodnutí přizp obit

výroků m soudu a jasně a podrobně definovat licenční podmínky tak, aby b) ly

podpořeny zákonem (v tomto případě pravděpodobně rozmanitost nabídky). A t n

v oblasti licencování televizního vysílání dodne "myslí v analogu."! 5 Po tup

164 Rozhovor s předsedou RRTV Václavem Žákem, Reflex č . 44, 2.1 1.2006 (cit. ,14. 4:2~7). .
165 Platné právní normy upravuj í podmínky li cenčního řízen í pouze pro nalogo . '. II ~1 -.meZJ

oběma l i cenčním i řízen ím i je ale velký rozdíl. Licenční ř!ze~í p.r~ ~na!ogové ' : II ni m J ..n ho
účastn íka a tím pádem i j asněj i vymezené podmínky, v ramci digit lního rnultipl u I II hn
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dalšího řízen í musí tedy být zcela nep růstře l ný . Předseda Rady Václav Lák

připu st í I, že portfolio budoucích digitálních programů může i tak zůstat stejné jako

dnes.

Ať už se situace vyvine jakkoli - a právě v posledních dnechse v médiích objevily

první zprávy o dalších dvou novelách vysílacího zákona (Ministerstvo k..ultury a

Ministerstvo vnitra) - zásah státu je nevyhnutelný. V rozhovoru pro časopis Reflex

loni v listopadu celou situaci kolem kasačn í stížnosti televize Nova shrnul

v odpověd i na otázku, zda Nova této situace nevyužívá k vydírání státua stanovení

vlastních podmínek k přechodu na digitální vysílání, takto: I' epoužíval bych slovo

vydírání, ale mají určitou vyjednávací pozici a očekávají. že s nimi stát bude

diskutovat o podmínkách. Přechod na digitální vysílání stojí peníze a tento proces

si vymyslel stát. Pro televize to znamená náklady navíc. ernohou-li do tat

fi nanční kompenzaci, je třeba s nimi jednat o jiných náhradách. tát nemůže ovu

a Primu přinutit , aby mll odevzdaly analogové km i točty a začaly vysílat digitálně.

Na to neexistuje žádná opora v zákoně. "I 66

několik programů a na tuto skutečnost zákon vůbec nepamatuje. A prá ě zdeje kolizes po tup m
Rady při předvýběru programového portfolia. .
166 Rozhovor s předsedou RRTV Václavem Žákem, Reflex č, 44, 2.11.2006 (C It. 14.4. 2007).
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7 Současný stav digitálního zemského televizního vy ílání R

Pokusy o digitální televizní vysílání v ČR můžeme datovat na konec devadesátých

let, kdy se digitalizovaný obrazový signál zača l přenášet do domácností pomocí

satelitního příjmu. Samotný experimentální provoz zemského digitálního vysílání

zača l už v roce 2000. Multiplexy Ba C, které by se mě l y stát útočištěm pro nové

vysílatele podle (ne)udě lených licencí, však během let minulých příli š

n e rozši řoval y síť vysí la č ů , tedy ani pokrytí. Svou funkci plní pouze multiplex A, ve

kterém vysí lá své programy Česká televize a Nova. Jeho sít' se i nadále rozšiřuje i

díky tornu, že je zcela naplněna , má jistou perspektivu nutného rozvoje a 

předevš ím - je rentabilní (drtivou větš i nu nákl adů na provoz platí ČT). Tato

digitální s íť, kterou provozují Radiokomunikace, je jediným článkem procesu

digitalizace, který ještě naznačuje , že ČR je součást í evropského kontinentu .

V současnost i tak jsme v situaci, kdy sice máme provozovatele 3 zkušebních

mult iplexů , šest nových držitelů licencí a šest stávaj ících televizních programů (2

pouze v digitální podobě - ČT24 a ČT4 Sport), které při požadavku na celoplošné

pokrytí není kam umístit.

Česká televize se tak opravdu stala tahounem digitalizace", jak se o ní v průběhu

př í pravy celého procesu digitalizace televizního vysílání mnohokrát uvažovalo, i

když za své vlastní peníze, tedy současně i peníze konces i onářů . Ti však ani

nemusí mít p řístup k digitálnímu vysílání a přijímat tak vyšší kvalitu a další

výhody, které s sebou digitalizace přináší. Pokud chtěj í přijím at a l espoň nové

digitální programy České televize, kterou si platí (nechme teď stranou výši

poplatků) a nedisponují připojením ke kabelové č i satelitní sítí, set top box si stejně

musí koupit.

167 Nap ř. Pavel Hanuš: Na Vánocechce ČT digitálně vysílat v Plzni, Pardubicích a J i hl avě (I. část

rozhovoru Jana Pot ů čka s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a vedoucfmprojektu
digitalizace Pavlem Hanušem), Jan Potůček, 24. 4. 2007 (cit.26. 4. 2007). Dostupné na W\ W:
<hIIp://www.digizone.cz/clankylpavel-hanus-na-vanoce-ct-digitalne-v-plzni-pardubicich-a-
i i hl avc~; •
Pavel Dvořák: Diskuse o MPEG-4 je zbytečná a zaváděj ící (2. část rozhovoru Jana Potučka
s předsedou Rady č rú Pavlem Dvořákem a vedoucím projektud i gitali zac~ ~avlem Hanušem), Jan
Potůček, 26. 4. 2007 (cit. 26. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.dlglzone.cz/clanky/pavel
dvorak-diskuse-o-mpeg-4-je-zbytecna-a-zavadejicil>
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Jak často zdůrazňuje šéf projektu digitalizace ČT Pavel Hanuš, je třeba si

uvědomit , že digitalizace primárně neníjen technologickou změnou , u které by měl

divák volbu - d ř ív nebo později k ní bude donucen tak i tak. Postupem času se stále

jasněj i ukazuje, že "digitalizace po č esku" není problematická jen po

technologické, případně politické stránce, ale v prvn í řadě je problémem

ekonomickým, což by se možná zřetelně vyjevilo v situaci, kdy by noví vysílatclé

opravdu spustili své kanály v prakticky neexistujících sítích 8 a C. Také proto si

ČT zakládá na rozvíjení digitalizace.

7.2 Řádné zemské vysílání ČTI 68

Česká televize zahájila řádné zemské digitální televizní vysílání ve standardu

DVB-T v rámci přechodné digitální vysílací s ítě A společnosti České

Radiokomunikace 21. ř íj na 2005 v Praze. ČT nabízela v t é době programy ČTI,

ČT2 a v květnu vzniknuvší zpravodajský kanál ČT24 1 69 , o několi k měs íc ů později

rozš íř i la svou programovou nabídku o sportovní kanál ČT4 SPORT (9. února

2006). Vedle televizních programů nabízí multiplex také vysílání těchto

rozhlasových stanic: ČRo l - Radiožurnál, ČRo2 - Praha, ČRo3 - Vltava, ČRo

Leonardo, ČRo O-dur, Rádio Česko a ČRo4 - Rádio Wave.

Vysílání vlastního programového obsahu je v současnosti doplněno elektronickým

programovým průvodcem EPG i současn ě využívaným teletextem (přená ší skryté

titulky pro sluchově postižené) a meteorologickým i n formačn ím systémem

(vychází z relací ČT24) . Datový tok dále nabízí službu PDC, která slouží k pořízen í

168 Např. Vysílání ČT v OVS-T, Česká televize, I. ll. 2006 (cit.27.4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ccskatelevize.czJspecialy/digict/kapitola3.htm>; lapy pokrytí multiplexu A, České
Radiokomunikace (cit. 4. 5. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.radiokomunikace.czJcs/domacnosti/vysilani/digitalni-televizni-vysilani-dvb-tlpokryti
dvb-t.ep/>
169 První český digitální kanál ČT24 je s Vámi už rok, Česká televize, 28. 4. 2006(cit.27. 4. 2007).
Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.czJspccialy/digict/kapitola49.htm?id=1590&fro~=1O>; Zp~va .o .
č i nnost i Národní koordinační skupiny pro digitální vysí lání v České republice - aktuálni \')'VoJ
procesu přechodu České republiky na zemské digitální vysílání, Národní koordina ční skupina pro
digitální vysílání, 19.1 2.2006, (cit. 5. 5. 2007).. Dostupné na W.\~W.:
<http://www.micr.czJfiles/3781/lI_NKS_-Informace_o_stavu_dlgltallzace.Jlro_vladu.pdf>
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záznamu vysílání dle časového kódu (podobná služba jako dřívější VPS). Plánuje

se zavedení multimediálních doplňkových služeb na p l atformě MHP.

Řádné digitální vysílání České televize umožnilo rozhodnutí Českého

te lekomun ikačního úřadu na základě zákona o České televizi. ČTÚ přidělil pro

vysílání ze zákona kmitočty v rámci multiplexu A170. Česká televize využívá ke

svému digitálnímu vysílání následující vysí lače : Praha (Cukrák) a Praha-město

(Žižkov), Brno-Hády a Brno-město (Barv ičova, od 22. 12.), Ostrava-Slezská

Ostrava (od 9. 2. 2006). Na konci roku 2006 se k těmto lokalitám, na kterých

probíhalo již n ěkolik let experimentální vysílání, přidalo Domažl icko, kde byl

stávající analogový signál na 12. kanálu už delší dobu rušen digitálním rádiovým

vysíláním ze sousedního Německa (od l.1 1. 2006 se dig itálně vysílá ze stanoviště

Vraní vrch).

Mapa pokrytí multiplexu A'"

170 Technický plán přechodu zemského analogovéhotelevizního vysílání na zem~ké digitální. ,

I . , 'I" O • í ob é hy č OOP/I "/1 2 "006-39 (TPP) Český te l ekomumkačmte eVIZI1l vys1 atu - patřen í o ecn povany c. J.- ,

úřad , 28.12. 2006, (cit. 4. 4. 2007). Dostupné na WWW: 061 h TPP dl>
<http://www.ctu.czl l/downloadlTiskove_zpravy/TPP_dokument~_?~_ I,2_20 . ~avr _ ,? p
171 ke dni 10. 5.2007. Průvodce digitálním vysíláním (1.): Proč d l g'ta~n~ televizní vysflán~~'~~~e_
Kálal, 10. 4. 2007 (13. 4. 2007). Dostupné na WWW: < http://www.dlglzone.czlclanky/p

digitalnim-vysilanim-I I>
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Celkový datový tok multiplexu A je 22,12 Mbit/s (televizní programy využívají 18

Mbit/s, rozhlasové 1,5Mbit/s a dopl ňkové služby I Mbit/s). Systém nabízí tři

úrovně zvuku komprimovaného ve standardu MPEG I Layer 2 - monofonní,

duální a stereofonní. Kódování obrazu probíhá ve formátu MPEG 2 a je možné

zvolit poměr stran 4:3 nebo 16:9. S íť využívávlastnost í statistického mu ltiplexu!".

Společně s programy České televize vysílá v multiplexu A také Nova. Na

spo lečném užívání se oba vysílatelé dohodli j eště na podzim roku 2005 v reakci na

nečinnost v zavád ění digitálního syst ému.'?' Dohoda obou stran dokazuje, že

nej větší hráč i na současném analogovém televizním trhu se dokáží domluvit na

spo l ečném postupu.

7.2.1 Projekt Domažlice l 74

Projekt Domažlice, jak bývá přechod na digitální vysílání v této oblasti často

jmenován, je první vlaštovkou na cestě za digitalizací (nejen) veřejnoprávního

televizního vysílání u nás. Společně s projektem Ústí nad Labem l75 časově

předchází změny, které mají na trhu s volnými digitálními kmitočty probíhat podle

172 Odborn é informace (Digitální televizní vysílání DVB-T), České Radiokomunikace. Dostupné na
WWW: <http://www.radiokomunikace.cz/cs/domacnosti/vysilani/digitalni-televizni-vysi Iani-dvb
t/odbomc-informacc.cp/>
17JMemorandum o ochotě České televize a televize Nova v přechodném období společně využívat
síť elektronických komunikací A pro vysílání televizních programů v systému DVB-T. Dvořák
Petr, J aneček Ji ří , 29. 9. 2005. Dostupné na WWW: <
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola49.htm?id=12I3&from=20>
174 Projekt Domažlice, Česká televize (cit. 27. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.cz/specialy/digict/kapitola30.htOl>; Vysílání ČT v DVB·T, Česká
televize, 1. 11. 2006 (cit. 27. 4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevizc.cz/specialy/digict/kapitola3.htm>; Historie událostídigitální televize
DVB-T v ČR za rok 2006, MediaShow Digital, 30. 3. 2007 (cit. 23. 4. 2007). Dostupné na WWW:
< http://digital.mediashow.cz/dvbt/clanekIHistorie-udalosti-digitalni-televize-OVB·T-v-CR-za-rok
2006>; Konec analogu v Domažlicích se posune. Možná na konec srpna, Jan Potůček, 8. 5. 2007
(cit. 9. 5. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.digizone.cz/aktuality/konec-analogu-v.
domazlicich-se- pos une/> ; Pavel Hanuš: Na Vánoce chcecrd!gitálně vysílat ,: Plzni, Pardubicích a
Jihlavě ( I. část rozhovoru Jana Pot ů č ka s předsedou Rady ČTU Pavlem Dvoř á kem a vedoucím
projektu digitalizace Pavlem Hanušem), Jan Potůček, 24. 4. 2007 (cit: ~6 . 4. 2007). ~ostupn~ ~a
WWW: <http://www.digizone.cz/clanky/pavel-hanus-na-vanoce-ct-digitalne-v-plzni-pardubicich
a-j ihlave/>
175 Ústí nad Labem a okolí je další lokalitou, kde bude zahájeno řádné digitální televiznívysílání
ČT.
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Technického plánu přechod u (TPP). Hlavním úkolem obou projektů je za pomoci

zavedení digitální technologie vyřeš i t neu těšenou situaci , kdy je analogové vysílání

televizních program ů rušeno digitálním vysíláním rozhlasu ze sousedních zemí (12.

kanál - ČT2 na Domažlicku, TV Nova na Ústecku). Přechod na digitální vysíláníje

zde nutný a zřejmý a může také sloužit jako ilustrace nelehkého postavení ČR

v rámci kmitočtového spektra Evropy (a naznačuj e i nejjednodušší řešení) .

Současně je možné projekt Domažlice chápat jako pi lotní projekt přechodu na

digitální vysílání, protože pro danou oblast má být už během roku 2007 vypnuto

š ířen í analogového signálu z vysílače Vraní vrch (za předpok ladu , že bude

měřením prokázána dostatečná náhrada analogového vysílání). Situace na

Domažlicku ukáže, nakolik se občané na změnu při p rav i l i , zda digitální sít' funguje

při plném využití bez větš íc h problémů. Má také za úkol ověřit řadu dalších

as pektů přechodu (vedle technických otázek také např. účinnost informační

kampaně ČT a ochotu di váků přejít na digitální příj em televize). Krátce po spuštění

vysílání uspořádaly ČT a ČRa pro občany dotčených oblastí veřejnou diskusi přím o

v Domažlicích.

Proj ekt Domažlice je dalším krokem k úspěšném u přechodu na digitální vysílání,

v příštích měsících bude následovat další rozšířen í pokrytí mu ltiplexu A na

Ústecko a Jihlavsko (v těchto oblastech bude Česká televize vysí lat už bezNovy

kmitočty by se měly stát součástí budoucího veřejnoprávníh o multiplexu). Zájem o

set-top boxy se podle prodejců po zahájení vysílání zvýšil lidé ale musí i nadále

kombinovat oba zp ůsoby vysílání kv ůli příjmu TV Prima - což může nárůst

uživatelLI snižovat.

Domažlicko bude první oblastí České republiky, kde se diváci rozloučí

s analogovým televizním vysíláním. Podle ČTÚ by mělo k úplnému vypnutí dojít

během následujících měsíců v oblasti Domažlic, Tachova a někol ika oblastech na

Pl zeňsku a Klatovsku - a to v místech, která pokrývá výhradně vysílač Vraní vrch.
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7.2.2 Digitální kanály ČT24 a ČT4 sport!"

K prvnímu květnu 2005 před stav il a Česká televize svůj první čistě digitální

televizní kanál. Zpravodajská stanice ČT24 je prvním p l ně realizovaným krokem

v projektu digitalizace ČT a vychází z dlouhodobé koncepce, která směřuje

k rozši řován í a zkva l itněn í televizního zpravodajství. Příprava a spuštění kanálu,

jenž nabízí v ČR jako první servis konti nuálního zpravodajství, jen urychlilo již

existující technologické vybavení i zavedený tým profesionálních pracovníků .

Televizní program ČT24 , který zač ína l se zkušebním osmnáctihodinovým

provozem a v so učasnosti vysílá nepřetržitě 24 hodin denně , je zaměřen především

na zpravodajství a publicistiku. Nabízí kontinuální zpravodajství (zpravodajské

bloky každou hodinu, průb ě žn é krátké zprávy - headlines), publicistiku a živé

diskuse na aktuální témata přímo ve stud iu. Charakteristická je častá změna

programu v závislosti na aktuálním dění. Programové schéma doplňuj e velké

množství magazín ů a reportážních po řad ů , jeho stálou součást í se staly i přímé

přeno sy tiskových konferencí, veřej ných jednání a konferencí č i aktuálního dění

ale i dalších d ůl e žit ých č i zajímavých událostí (historické události, pietní akce,

tradi ční oslavy, festivaly atd.).

ČT24 do svého programu zasazuje také diskusní pořad y, do kterých se mohou

v živém vysílání zapoj it i diváci (Vedlejší efe kty) a diskusi tak ovlivnit. Současně

provozuje Česká televize také internetové stránky, které jsou s vysíláním ČT24

přímo propojeny (ať už personálně č i obsahově) a stávají se jedním ze zpětných

kan ál ů , umo ž ňujíc ích interaktivitu . ČT24 může být skvě lým testovacím programem

právě pro dopl ňkov é služby, které mohou využít charakteru zpravodajského

kanálu.

Specializované magazíny se orientují na dění v Evropě , ve světě ekonomiky,

historie, přírody , kultury, médií nebo napříkl ad vědy . V jednotlivých pořadech se

během dne stř ídaj í desítky hostů - odborn íků , poli ti k ů i novinářů .

176 První čes ký digitální kanál ČT24 je s Vámi už rok, Česká televize, 28. 4. 2006 (cit. 27.4.2007).

Dostupné na WWW: . ' .
<http://www.ceskatelevizc.cz/specialy/digict/kapitola49.htm?ld=1590&from=1O>; internetové
stránky www.ct24.cz. Dostupné na WWW: <http://www.ct24.cz>;
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Zpravodajs ký kanál ČT24 má v současnost i jedinou konkurenci ve slovenské TA3 ,
která p ůsob í v rámci experimentálního vysílání. Bude zajímavé sledovat, kam se

bude stanice ubírat, pokud na trh vstoupí "podobný" projekt Zl. Poté, co bylo

zve řej něny jeho Iicenční podmínky, je však poněkud j asněj š í , že zorná pole obou

proj ekt ů se nebudou zcela překrývat.

Digitální program ČT24 sledovalo podle informací České televize rok po jeho

s puš těn í kolem 120 tisíc divák ů denně a byl dostupný 12,5 % domácností. Cílovou

skupinu diváků tvořili lidé se středním , ale hlavně vyšším vzdě lán ím - ekonomicky

a spo lečen sky aktivní obyvatelé větších městských center.

V únoru 2006 - u příl ežitost i zimních olympijských her v Turíně přived l a Česká

televize na svět další digitální televizní program, který dopl ňuj e dosavadní nabídku

ČT o divácky velmi oblíbenou tématiku - ČT4 sport. Stanice vysílá zatím jen 16

hodin denně , celkem zdárně sekunduje sportovnímu vysílání na ČTI a uvolňuje tak

částečně prostor pro další programovou nabídku. Velkou nevýhodou programu je

nedostatečné pokrytí - velké sportovní akce se tak nadále přenášej í výhradně na

programu ČT2 .

ČT4 sport stejně jako ČT24 využívá stávaj íc í infrastruktury a technologie.

Programové schéma nabízí především dění v českém sportu (přenosy basketbalu

hokeje, fotbalu, házené apod.), zprostředkovává ale i velké světové události, které

se nevejdou do programu ČT2 . Vysílá se také několik magazín ů zaměřených na

jednotlivé sporty či žeb ř íčky a zápasy, které se vysílají ž ivě jsou propojeny se

studiem.

Redakto ři ČT4 sport připravují pravidelné zpravodajství a při sp ívaj í také do

vysílání zpravodajské ČT24 . Z větších sportovních akcí vznikají reportážní pořady

a velké množství sportů má svůj vlastní magazín. Jedním z úkolů ČT4 sportje také

zpřístupněn í méně frekventovaných, adrenalinových č i "exotických" sportů.
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7.3 Projekt veřej noprávního mu ltiplexu! "

Z předešlého vývoje přechodu na digitální zemské televizní vysílání v České

republice je zřejmé , že zásadní roli v procesu bude hrát zejména Česká televize.

která aktivně spolupracuje s ČTÚ na hledání optimálního řešení pro rychlé

ro zšíře ní digitální televize. Zákonný předpok l ad pro vznik veřejnoprá vn ího

multiplexu existoval už v roce 2005 (Zákon o elektronických médiích), první

informace o spo lečných plánech ČT a ČTÚ se objevily až na konci roku 2006, kdy

bylo jasné, že se p řechod kv ů l i neshodám oh l edn ě TPP pods tatě zastavil. Během

letošního jara se veřej noprávn í multiplex stal jedním z hlavních témat všech

jednání a konferencí, které se zabývaly digitalizací televizního vysílání - jednou

z možností, jak celou situaci urychlit, ne-Ii přímo vyřeš i t. Strategie celého projektu

je založena na prohlubování digitálního pokrytí při zachování celoplošného

analogového vysílání ČTI .

Česká televize jakožto provozovatel veřej nopráv ního vysílání má zákonnou

povinnost zajistit 95% pokrytí pro svoje programy. To platí i pro digitální vysílání

a právě proto získala Česká televize přednostní právo na obsazení prvního řádného

multiplexu (č . 1), jehož konfiguraci a technické parametry stanoví konečná verze

Technického plánu přechodu. Přechodem do nové digitální s ítě by Česká televize

uvolnila pro další provozovatele současný multiplex A (v budoucnosti č. 2), na

jehož budování ČT zdárně spolupracuje s jeho provozovatelem - Českým i

Radiokomunikacemi (vysílání spustí letos j eště na Ústecku a Jihlavsku; na pře l omu

roku by měla na seznam i Plzeň). Práce na kompletaci vhodných kmitočtů

177 ČT a ČTÚ přip ravuj í multiplex veřejné služby(MPX I), Česká televize, 26. 3. 2007. (cit. 13. 4.
2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelevize.czlspecialy/digictlkapitola49.htm?id=2269&from=0>; Společný postup
České televize a Českého telekomunikačního úřadu v procesu digitalizace, Česká televize (cit 24.
4. 2007). Dostupné na WWW:
<http://www.ceskatelcvizc.czlspecialy/digictlkapitola49.htm?id=22I l&from=O>; Odborné
informace (Digitální televizní vysílání DVB-D, České Radiokomunikace, (cit. 29. 4. 2007).
Dostupné na WWW: <http://www.radiokomunikace.czlcsldomacnosti/vys ilani/digitalni-televizni
vysilani-dvb-t/odborne-informace.ep/>; Pavel Hanuš: Na VánocechceČT d i~itálně vysílat v Plzni,
Pardubicích a Jih lavě ( I. část rozhovoru Jana Pot ů čka s předsedou Rady ČTU Pavlem Dvořákem a
vedoucím projektu digitalizace Pavlem Hanušem), Jan Potůček, 24. 4. 2007 (cit. 26. 4. 2007).
Dostupné na WWW: <http://www.digizonc.czlclanky/pavcl-hanus-na-vanoce-ct-digitalne-v-plzni
pardubicich-a-jihlave/>: Podpora veřejné službyv rámci digitálního vysílání, Milan Gazdík, (cit.
10. 5. 2007) . Dostupné na WWW:<http://www.ceskatclevizc.czlspecialy/digictlkapitola9.htm>;
Proč požaduje Česká televize vlastní programový multiplex, Česká televize, (cit. 13. 5. 2007).
Dostupné na WWW: <http://www.ceskatclevizc.czlspecialy/digictlkapitola IO.htm>.
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pokračuje , zbývá vyřešit otázku provozovatele její sítě. Vzhledem k parametrům

budoucí sítě, která vznikne na současných kmitočtech ČT, bude možné (při

datovém toku 19 Mbit/s ve standardu MPEG2) obsadit jen čtyři programové pozice

- multiplex I bude tedy zcela veřejnoprávní (Nova zůstane opuštěna v multiplexu 2

v těch lokalitách, kde je dnes dostupná - Ústí nad Labem je posledním společným

projektem s ČT).

Pokud bude vše pokračovat podle plánů České televize a ČTÚ, mohlo by dojít ke

sp uštěn í veřej noprávn ího multiplexu I už v roce 2009. Kjeho kompletaci bude

nutné postupně vypínat signál analogových vys íl a č ů programu ČT 2, což by

nemuselo p ů sobit vážnějš í komplikace vzhledem k tomu, že program bude

dostupný v digitální síti 2. V místech, kde digitální signál nebude dostupný byměly

z ůsta t podle zástu pců ČT "analogové ostrůvky" , díky nimž bude splněna podmínka

celoplošného pokrytí. Podle šéfa projektu digitalizace České televize Pavla Hanuše

rozhodně nebude tento proces probíhat podle stávajícího TPP a v přesně

stanovených termínech - výstavba jednotlivých digitálních vysílačů se bude muset

řeš i t ope rat ivně a krok za krokem, aby nedocházelo k rušení analogového vysílání

v daných oblastech.

Součást í postupu ČT a ČTÚ jsou také návrhy legislativních změn, které by

umožnily operativněj ší vypínání analogového vysílání, prosazení TPP a jednodušší

výstavbu veřejnoprávního multiplexu. Česká televize by totiž podle platné

legislativy měla na výstavbu sítě - kvůli jejímu rozsahu i délce spolupráce 

vyhlásit veřejnou obchodní soutěž. Hanuš ale upozorňuj e, že realizace takového

výběrové řízen í by se mohla protáhnout až na dvacet měsíců. A to pouze v případě ,

že se podaří změnit příslušná ustanovení mediální legislativy a dokonč í se proces

schvalování upraveného TPP. Výstavba digitálního multiplexu je podle něj navíc

až příli š technicky determinována, než aby mohla podléhat nedi skrim i načn í volné

soutěž i . Osud multiplexu I tedy také závisí nazměně právních norem.

Veřej noprávn í multiplex zprostředkuje ved le televizního i rozhlasové vysílání

Čes kého rozhlasu, pravděpodobně ve stejném rozsahu jako dosud. Žádná

podrobn ěj ší dohoda zatím ale neexistuj e.
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Pro úspěšný rozjezd multiplexu bude stěžejní komunikace s divákem a do tatek

dostupných a srozumitelných informací o výhodách i nevýhodách digitálního

příjmu a harmonogramu p řechodu a vypínání analogového vysílání. Je také třeba

zd ů razň ovat, že digitalizace televizního vysílání se netýká pouze zemského vysílání

- všechny nové digitální kanály i ty stávající budou dostupné také u živatelům

kabelových a satelitních služeb. Ti si mohou ostatně například nové programy

České televize naladit už dnes a porovnat vlastnosti obou systémů .

Přestože stávající komerční vysílatelé proti projektu veřejnoprávního multiplexu

nijak zásadně neprotestuj l' ", objevily se i hlasy, které zpochybňují přednostní

právo České televize na obsazení prvního definitivního multiplexu. Česká televize

proto zveřej nila důvody , které by měly jej í nároky objasnit.

Veřejnopráv ní multiplexy jsou běžné po celé Evropě . Provázanost jednotlivých

programů (pokud je provozuje stejný vysílatel) umožňuj e plné využití všech

možných dopl ňkov ých služeb a zaj i šťuje ned i skr i m i načn í využívání elektronického

programového průvodce (doporučova ly by televizní stanice program svých

konkurentů?) . Veřejnoprávn í s í tě mohou naplno využít technických vlastností

statistického multiplexu a tím i přizpůsob i t kvalitu jednotlivých vysílaných

progra mů podle aktuální potřeby v rámci celého multiplexu.

Česká televize by také ráda vytvořila silnou vysílací s íť, která by nabízela

dramaturgicky vyváženou skladbu programů a vtisknout jí tak charakteristickou,

jednotnou podobu. ČT chce nabízet div ák ům do detail ů promyšlenou programovou

koncepci, která by sp lňova la přísná kritéria veřejné služby, rozšířila hranice

veřej ného prostoru a přispěla v rámci procesu digitalizace k budování i n formačn í

spo lečnosti.

Jedním z úkolů veřejnoprávních médií je zavádění, testování a ověřování no ých

technologií a služeb, jak už tomu bylo mnohokrát v minulosti (např. teletext, VP

nebo duální zvuk). Bez ohledu nekomerčn í úspěch mohou tyto subjekty,

178 Pokud nepočítáme vystoupení ředite l e Novy Petra Dvořáka, k~eré pronesl letos v dub?u na
mediální konferenci v Českém Krumlov ě . Tam přirovnal ČT k milence, která ov ě zkazila svatbu -
viz: Nova konečně odkryla karty v digitalizaci, Jan Potůček , 20.4 .2007 (cit. 27. 4. 20~7~ . . .
Dostupné na WWW: <http://www.digizone.czlclanky/nova-konecnc-odkryla-karty-v-<hgltahzaci!>.
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fi nancované také z veřejných prostředků , významně přispívat také kjejich

zásadnímu rozvoji.

Veřej no p rávn í i komerční vysílatelé využívají i v současnosti stejné technologické

postupy, div ák ům nabízí podobné služby - v různé i ntenzitě v ouvi losti

s právními p ředpi sy . Na digitálním televizním trhu bude situace stejná - televizní

stanice budou v rámci mul tiplexu společně sdílet kmitočty, stejná bude kvalita

vysílání i rozsah služeb. Česká televize jako provozovatel vysílání ze zákona má

díky digitalizaci j edinečnou možnost j eš tě více prohlubovat oblast služeb, kterými

se už dnes od ostatních provozovate l ů odlišuje - může nabízet služby a programy,

které ostatní komerční provozovatelé kvůli nízké rentabil itě nepodporuj í.

Veřejnoprávní multiplex by měl ve všech ohledech zvýšit uživatelský komfort 

využívat dopl ňkov é služby, interaktivitu i technologické možnosti nového systému.

Rozšíření programové nabídky v rámci veřejnoprávního multiplexu bude mít

pozitivní vliv na vysílání pro minoritní skupiny obyvatelstva. Se vznikem nových

programů se rapidně zvyšuje počet odvysílaných hodin a tím pádem i podíl

nezávislé tvorby a pořadů zaměřených na menšiny. Dosud nevídané možnosti

přinese digitalizace televizního vysílání handicapovan ým skupinám obyvatelstva

Uejich funkce je ovšem vázána na dostatečnou kapacitu multiplexu, kterou zaj i tí

pouze rychlé vypínání analogového vysílání). Služby, které mohly být dosud

provozovány na úkor kvality č i komfortu , už nebudou nijak omezovat vizuální

zážitek z vysílání a bude možné je aplikovat na větší procento pořad ů , aniž by to

mohlo obtěžovat majoritu di v ák ů , kteř í tyto služby nevyžaduj í. apříklad zvukový

popis scény (dopl ňkov á hlasová informace pro zrakově postižené diváky) už

nebude omezovat stereofonní zvuk. Digitální vysílání ocení i lidé nedoslýchaví,

apat ič t í i mentálně postižení, pro které jsou dialogy překrývané dalšími zvukovými

efekty těžko srozumitelné - upravený zvukový mix zdůrazňující mluvené slovo e

bude nově přenášet ve zvláštní zvukové stopě.

K podpoře handicapovaných di v ák ů při spěj í také datové služby, které j ou

orientovány na následující tři skupiny - diváci s poruchami sly ení, di áci

s poruchami vidění a neslyšící, kteří komunikují pouze znakovou ře í. Digitální
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přenos umožní technicky odděli t speciální datový tok určený pro znakovou řeč

(aktivuje se pouze v případě , že j i divák vyžaduje), nabídne bare vně i graficky

odlišené podtitulky (podle jednotlivých postav, situací nebo typu řeči ) n bo

zvukové podtitulky, které by mohly nalézt uplatnění u mnohem širšího okruhu

di v áků např í k l ad v případě zah ran ičních filmů (zpřístupnění děje skrze tzv.

" hovo ř ící titulky").

Interaktivita přinese nové možnosti zapojení diváka do vysílání. Přestože bude

nejspíše sloužit předevš ím ke komerčn ím úče l ům, je možné ji využít také v rámci

poskytování veřej né služby. Rozvoj lze očekávat např íklad v oblasti diskusních či

vzdě l ávacíc h pořa dII (napřík lad oblíbené jazykové kurzy), Dop l ňkové služby

umožní propojení takových programů s dalšími rozš i řuj ícím i informacemi z dané

oblasti. Diváci se tak budou stále více podílet na tvorbě programů a jejich

dramaturgii. Vysílatelé budou mít současně těsněj š í vazby na své uživatele a tudíž

budou moci operat i vně reagovat na jej ich výzvy a potřeby. Digitalizace nabídne

nové možnosti využití kmitočtového spektra a televiznímu vysílání získá novou

přidanou hodnotu.

7.4 M ožné scénáře dalšího vývoje

Jak se zdá, rok 2007 by mohl být pro digitalizaci televizního vysílání klíčový.

Vysílání multiplexu A se zdárně rozši řuj e, ČT a ČTÚ se dohodly na společném

postupu směřuj í címu k výstavbě veřej noprávního multiplexu a tím pádem i

částečné uvolněn í kmitočtů analogových kan á l ů ČT. Během roku by se mohly

vyřeš it i komplikace s li cenčn ím řízením a mělo by dojít také ke změnám

v l egi sl ati vě tak, aby další už další proces přechodu nemohl být zmařen .

Ministerstva kultury i vnitra v pátek představ i l a spo lečnou mininovelu vysílacího

zákona179.

179 Dvě ministerstva se předháněj í v návrzích na digitálnímininov~l u . J n P~t~ček. 13.5.2007 (cit.
14. 5. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.d i gizone.czJakt~alt ty/dve-nllm t rstv - e· .
predhaneji-o-Iepsi-novclu/>; Ministerstvo už ví,jak donutí t elevl z~ ~ypínat analog. Jan.p.ot k:
17. 5. 2007 (cit. 19.5. 2007). Dostupné na WWW: < hltp:llwww.dlglzon .czJclank rmru te tvo
vi-jak-donuti-tclcvizc-vypinat-analogl>.
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Technický plán přechodu byl v březnu znovu předložen současn ým televizním

provozovatel ům , ale Nova ho ale opět odmítla, přestože neu tále mluví o pln '

podpoře TPP a považuje se za nejvýznamněj š ího provozovatele digitálního y í1ání

(mluví o investicích o stovkách m il ion ů korun). Současně generální ředitel TV

Nova Petr Dvořák představil na Českokrumlovské mediální konferenci. ' kde e

k diskusi sešli zástupci státu, regul ačn ích orgánů , současných vysílate l ů i drž i te lů

licencí, vlastní řešení situace. Stejně jako současný postup ale situaci zcela neře š í .

protože je založen na dostatečném počtu set top boxů a pokrytí a nevytváří dostatek

míst v multiplexech. Počítá také s tím, že celý proces garantuje stát.181

Technický plán p řechodu by se podle Petra Dvořáka z ovy měl vycházet z pokrytí

tl penetrace trhu se set-top boxy. Nova také požaduje větší aktivitu státních orgánů

- Iíbí se jí návrh na zřízení řídícího výboru při árodní koordin ační skup i ně, který

by se stal styčným bodem všech jednání - zasedli by v něm n árn ě tci

zainteresovaných ministerstev. Nova se chce aktivně účastnit i informačn í kampaně

- jakou měrou , to už bude záležet na motivaci, kterou bude lídr televizního trhu

mít. Důlež i tou roli v plánechNovy na změny v přechodu na digitální vysílání hraje

televize ve vysokém rozlišení - HDTV a datová komprese MPEG-4. Oba pojmy

spolu těsně souvisí, protože pro vysílání HDTV, které je technologicky náročné ,

vyžaduje právě nověj ší a úč i n nější kompresi MPEG-4 182
. V současné době jsou ale

ceny set-top boxů , které tento standard používaj í příl i š vysoké a zdá se, že první

fáze p řechodu j eště proběhne za použití MPEG-21S3
•

180 7. ročník Českokrumlovské mediální konference se konal 19. až20. dubna2007v Če kérn
Krum lově. Konference navazovala na výsledky konferencí z minul ých let: V fejná služba
veřej noprávních médiích (8.-9.11 .2002), Konvergence médií (2.-3.4.2004), Přechod n digit Iní
vysílání (29.-30.11.2004), Financování digitálního vysílání (15.-1 6.4.2005), Budou n t
elektronických médií veřejné služby v digitální éře (25.-26.11.2006), Digitaliza e rozhlasového
televizního vysílání (2.-3.11 .2006). Konference se zabývala p~edev~ím ~?žn.o t~i odblokování
součas ného stavu a problematikou mediální legislativy v souvisle tJ digitalizaci;
<http://krumlov.ceska-media.ezlzpravy.html>
181 Nova "p l ně podporuje" TPP, ale nepodepíše ho, Jan Potůček , 3. 4. 20~7 (cil. 5.4.2007)' .
Dostupné na WWW: <http://www.digizone.czlclanky/nova-plne-podporuJe-tpp- I -n pod pl -
hol>
182 Při použití kódování MPEG-4 a stávajíc! kvality obrazu PAL by by~o m~žné do tá\ j í í h
mu lt i plexů umístit více programů než ři použití kódování MPEG~2 . Ph rozj zduZ:",l kého
digitálního vysílání se ale běžně používá MPEG-2 také proto, žeJe mnohe!n levn ěj š í .

183 Nova konečně odkryla karty v digitalizaci, Jan Potůček, 20.4.2007 (Cll. ~7: 4..20~7) . O tupn
na WWW: <http://www.digizone.ezlclanky/nova-konecne-odkryla-k ny-v-digitalizac
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Nova by si budoucí rozd ěl ení před stavova l a tak, že by multiplex I zůstal České

televizi, současný multiplex A - budoucí č. 2 - by připadl právě Nov ě, třetí sít' by

získala Prima (současně ale i regionáln í vysílatelé) a na držitele nových digitálních

Iicencí by zbyla s íť č ís lo 4 - dnešní mu ltiplex C společnosti Telefónica 02 ' .

Takové rozd ěl ení multiplexů je ale velice diskrim in ačn í , co se týče postavení obou

komerčních vys i l ate l ů . Těžko lze na stejnou úroveň postavit multiplex A (2), který

už dnes pokrývá skoro polovinu území ČR a multiplex B (3), jehož dostavba dávno

sko nč i la. Problematická je také představa , že poslední mul tiplex určený současným

dr žitel ům licencí už by musel být spuštěn v kompresním standardu MPEG-4, aby

se do n ěj nové digitální kanály vů bec vešly. To by ale znamenalo jejich

znevýh odněn í u diváka, který by musel kjej ich sledování zakoupit nový dražší set

top box (který na českém trhu v podstatě není k sehnání). Jejich úspěch by tedy

závisel především na VLili diváka do nového způsobu příjmu investovat, což by ve

výsledku mohlo znamenat, že by nové televize nikdo nev idě l '85. Někteří autoři

mluví také o "divácké setrvačnost i " - velkou skupinu d iváků nemotivuje k nákupu

set-top boxu a přechodu na digitální př íj em potenc i á lně větší programová nabídka,

ale spíše zachování stávající nabídky (pod hrozbou vypnutí analogového

přeno su).' 86 Kladn ě hodnotil v Krum lově návrh Petra Dvořáka jen předseda Rady

pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Žák. Přivíta l předevš ím snahu ovy

jednat.

P řestože je návrh televize Nova postaven na využití kompresního standardu

MPEG-4, s jehož využitím se v České republice příl i š nepoč ítá, zdá se, že bude o

čem jednat. Vzhledem k tomu, že další postup digitalizace závisí prá ě na

komerčních vysílateIích, především tedy Nově, která má silnou pozici a vliv, bude

nutné o možných řešeních otevřeně mluvit a hledat funkčn í kompromis. Jedním

184 Dří ve Telecom.
185 Pavel Dvořák : Diskuse o MPEG-4 je zbytečná a zavádějící (2. část rozhovoru Jana Pot ůčk

s předsedou Rady ČTÚ Pavlem Dvořákem a vedoucímprojektu di gi ta l izac~ ~avlem H nušem), Jan
Potůček, 26. 4. 2007 (cit. 26. 4. 2007). Dostupné na WWW: <http://www.dlglzone.cvclanky/p vel-
dvorak-diskuse-o-mpeg-4-je-zbytecna-a-zavadcjicil> .
186 Např. Počítání do čtyř jako psychologický blok, Jali Ká.lal, .1 1.4. 20~7 (C it. 22. . 2~07). .
Dostupné na WWW: <h ttp ://www.d igizone. cz/c1 anky/poc lt~nt-do-~t?....J.ako-p y hologicky-blok/>;
tuto možnost připoušt í ve svých vystoupeních i vedoucí projektu digitalizace ČT Pa cl Hanuš.
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z kroků na cestě za úspěšným rozjezdem digitálního vysílání by mohla být i

mininovela vysílacího zákona, jejíž hlavní principy představili zá tupci

Ministerstev vnitra a kultury na tiskové konferenci 18. května! ".

Podstatou řeše ní, které by novela vysílacího zákona měla přinést. je motivace

komerč ních vysí la te l ů k opu štění analogových kmitočtů. Ta bude jak pozitivní, tak

i negativní. Návrh počítá s tím, že komerčn í stanice dostanou kompenzační licence

(získání jedné umo ž ň oval i stávaj ící zákon) a uvádí dva termíny. Pokud by se

stanice zavázaly k odevzdání analogových kmito čt ů k 9. září 2009 (tedy přistoupily

k TPP do 90 dnů od data účinnosti novely zákona), získaly by dvě licence ze

zákona. Druhou možností je datum 10. října 20IO- to by stanicím připadla jediná

kompenzační licence. Y případě nedodržení TPP by bylo možné tyto bonusové

licence odejmout. Novela počítá i s pojistkou pro případ, že by na tento návrh

stanice nepři stoupil y: součástí řešení je i několikanásobné zvýšení poplatků za

užívání kmitočtového spektra pro š ířen í analogového signálu. Otázkou zůstává jak

by na danou situaci reagovali provozovatelé sítí, kteří jsou plátci těch to poplatků (ti

své služby televizním stanicím nemusejí zdražovat). Novela také řeší současnou

situaci s (ne)uděleným i licencemi - hovoří o automatickém udělení dočasných

licencí všem šesti původním v ítězům řízení na pět let ajejich možném prodloužení.

Y novele ale zatím není upřesněno, za jakých podmínek by k němu došlo, což by

mohlo situaci v budoucnu opět zkomplikovat. Novela upravuje i složení multiplexů

- nově by měly obsahovat pět programů 188. Jakj e to u digitalizace v českém podání

běžn é , i tento návrh má slabinu - bude vyžadovat větší hustotu sítě vysílačů.

Mininovela snad vyřeší i poslední problém veřejnoprávního multiplexu - otázku

jeho provozovatele, který by měl nově být zvolen bez řádného výběrového

řízen í. 189

187 O den dříve _ 17. kv ě tna - byly některé prvky z této novely představeny také na konferen i
D1Glmedia 2007 která se konala v budově České televize na Kavč ích horách.
188 Tohoto stavu by bylo dosaženo změnou ochranného intervalu, cožale právě vyžaduje íc
vysílačů v j ednofrekvenčních sítích (SFN) • .
189 Ministerstvo už ví. jak donutí televize vypínat analog, Jan Potu~ek, 17. 5..2.°07 (Clt. ~9. 5..
2007). Dostupné na WWW: < http://www.digizone.czlclanky/mimstcrstvo-vl-Jak-do.nutl-telc\'lze
vypinat-analog/>; Konference D1G1media 2007; Digitální mininovela konečně spatřila světlo světa,

Jan Potůček, 11.5.2007(cit. 14.5 . 2007). Dostupné na WWW: .
<http://www.digizone.cz/aktuality/digitalni-rninínovela-konecnc-spatnla-svetlo-sveta/>
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Digitální novelu Zákona č . 231/2001 Sb. v posledních týdnech zpracovávali

oddě leně úřed n íc i dvou ministerstev. Ministerstvo kultury nakonec svou novelu

stáhlo a dohodlo se na spolupráci na návrhu kol eg ů z Ministerstva vnitra,190 kterýje

sice méně komplexní a vůbec neřeš í někte ré okruhy, ale má větší šanci na úspěch .

Novela zákona totiž bude projednána ve zkráceném řízení a vláda by j i Poslanecké

sněmovně měla před lo ž it na poslední, červnové schůzi před prázdninami. Už

zača l o i zkrácené připom ínkové řízen í , určené všem zúčastněným subjektům .

Návrh poté projde jednáním vlády a pak se ukáže, zda je rychlá digitalizace

prioritou současného zákonodárného sboru nebo ne. Potenciálním d i vákům

nezbývá nic j iného než čekat , zda bude konečně nalezen kompromis.

Pro budoucí vývoj digitalizace televizního vysílání bude projednávání této novely

u rčuj ící. Bez legislativních změn není možné uvažovat o dalším rozšiřování

vysílacích sítí nebo o dodržení TPP. Vše t eď závisí na vyjednávánístátních orgánů

se zástupci stávajících provozovate l ů analogového vysílání, na které se v počátcích

celého procesu poněkud pozapomnělo . Vzhledem k tomu, že mají licence

k provozování analogového vysílání až do let 2017 a 2018, je osud dalších

digitálních

stanic v jej ich rukou a stát je nern ů že k ni čemu nutit, aniž by riskoval soudní spory

č i arbitráže. Přihlédneme-I i k délce projednávání soudních sporů v ČR, tak si to stát

už n ern ů ž e , vzhledem k vypínání analogových kmitočtů v celém evropském

prostoru v roce 2012, znovu dovolit. Zásadní bude také to, zda se podaří pro

Česko u televizi zajistit jednodušší výběr provozovatele veřejnoprávního

multiplexu. Bude zajímavé sledovat, jak se situace vyvine, nakolik se podaří

napravit chyby, které vznikly neuváženými kroky z dob minulých.

190 Ministerstvo vnitra přeb í rá agendu Ministerstva informatiky.
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8 Závěr - Projekty a skutečnost

P ůvod ním úkolem této práce byl monitoring přeměny českého televizního trhu, na

který vstupuj í noví hráči v podobě prvn ích drž i t el ů licencí. Výstupem mělo být

srovnání p ůvod n ích proj ekt ů jednotl ivých vys í l ate l ů (tedy i jejich licenčních

podmínek) a sku tečného vysílání prvních digitálních televizních stanic. Vzhledem

k následným komplikacím jsem se uchýlila k detailnímu popisu průběhu procesu

p řechodu za účel em nastíni t rozdíly v pojetí digitalizace v průběhu času - hlavní

teze práce zůsta la zachována - a sice srovnání projektu digitalizace televizního

vysílání v ČR v různých časových obdobích a reálné situace na televizním trhu.

Podrobný popis koncepčních kroků státních orgánů a správních úřadů se stal

dobrým výchozím bodem pro zhodnocen í rolí a úkolů všech zúčastněných

(ministerstvy počínaje a držiteli licencí konče) .

Je velmi těžké u rč i t viníka současného stavu, kdy v České republice funguje jediný

digitální multiplex (který ale nesplňuj e požadavek celoplošnosti) a vyhlídky na

další j sou mlhavé. Na digitalizaci televizního vysílání se podílelo od samého

počátku velké množství institucí a orgánů , jejichž kompetence a úkoly nebyly ja ně

ukotveny v l egi sl ativě. Komplikovaný a zdlouhavý proces schvalování návrhů a

předkládán í zpráv v rámci státní správy rychlému pr ůb ěhu procesu přechodu také

příli š nepomohl. Jednání o přelomov é proměně televizního vysílání v rozhodujících

okamžicích komplikovaly také změny na politické scéně.

Nelze však nezmínit rozhodující vliv legislativy. Nebýt nešťastného prodloužení

licencí k provozování analogového vysílání, bylo by dnes jediným problémem ono

nešťastné li cenčn í ř ízen í. I tomu by se pravděpodobně dalo předej ít sp ciální

legislativní úpravou. Nedostatečnou oporu má také Technický plán přechodu , který

není možné díky neexistenci sankcí za jeho nedodržení splnit v daných termínech.

V tomto ohledu je možné konstatovat, že nedostateč ná aktivita zákonodárcu a

spolupráce s odborníky a stávaj ícími vysílateli na společném postupu !" zbrzdila

proces přechodu i o někol i k let.

191 Na konferenci D1Glmedia kde se sešli zástupci státu,crú,noví i stávající vysílat l é, al
nap ří kl ad i zástupci rekl amních agentur, zazníval často názor, že komplikacím se dalo před jít lepš í
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Na rozdíl od legislativy, v oblasti koncepcí přechod u na digitální vysílání do 10

v minulých letech k mnoha změnám . Původní představy se v mnoha ohledech li í

od sku tečnos t i . Prvotní nadšení a optimistické výhledy na spuštění nového

systému, jenž přin ese nebývalé možnosti informování a zábavy (např. spuštění

dvou celoplošných multi pl exů do roku 2003), vystřídaly hrozby mezinárodní

arbitráží kvůli zmařeným investicím do nejasné budoucnosti digitálního vysílání.

Digitalizace v České republice se stala velmi komplikovaným procesem. ehledě

na to, kdo zpoždění v minulosti způsob i l, se musí pokračovat v přechodu na

digitální příjem - al espo ň s ohledem na očekávání analogové tmy. Existence

prakticky jediného digitálního multiplexu řadí Českou republiku na poslední příčky

v Evropě .

Do budoucna bude nutné napravit dosavadní chyby - zintenzivnit komunikaci a

spolupráci mezi jednotlivými subjekty (především stávající komerčn í

provozovatelé - je potřeba změnit jejich postoj k digitalizaci), novelizovat příslušné

zákony, spustit informačn í kampaň na podporu digitálního vysílání v očích

veřej nost i (zvýšení zájmů koncových uži vate l ů o nové služby), ujasnit ekonomické

vztahy, možnost finančn í podpory digitálního vysílání (nedostatek zdrojů na

výstavbu sítí) a zjednodušit li cenčn í řízen í (mohlo by být liberálnějš í - pro všechny,

kdo splní jednotné podmínky). Další vývoj přechodu bude z velké čás t i záviset na

aktivitě a vyjednávacích schopnostech zástupců státních orgánů a ochotě Vlády ČR

digitalizaci prosazovat jako prioritu. K rozvoji digitálního vysílání př ispěje také

rozšiřování a podpora veřejnoprávního multiplexu a podpora technologického

rozvoje.

Texty týkající se digitalizace televizního vysílání často obsahují výraz digitální

Kocourkov, předseda senátní komise pro sdělovací prostředky Jiří Oberfalzer na

mediální konferenci DIGlmedia 17. května přiro vna l přechod na digitální televizní

vysílání k rozšiřování dálnice ze čtyř na dvacet pruhů za plného provozu. Ať už je

digitalizace zemského televizního vysílání v České republ ice jakákoli, musí hlavně

a časněj š í komunikací s držiteli licencí k analogovému vysí lání. Ty teď drží stát y šac?u ft bud .
zaj ímavé pozorovat, jak bude pokračovat schvalování novely vysílacího zákona a která ustanoveni
uspějí.
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pokracovat, A kdyz to nepujde ve standardu DVB-T, digitalni televize i ve

zakazniky najde j inym zpusobem. Ti'eba na satelitu ci v mobilnich telefonech.

9 English Summary

This diploma thesis deals with digitalizing of terrestrial television broadcasting in

Czech Republic. It focuses on the process of changing completely the wayof

watching TV in Czech households. It maps technological change that digital

broadcasting brings to use of television, sociological aspects of change-overand

historical progress in thinking of digitalizing Czech Republic.

Czech Republic needs tojoin European Union inall aspects, and digitalization of

terrestrial television broadcasting is one of them. Czech Republic accessed to

convention of international coordination of frequency spectrum and changed the

law according to it. Unfortunately problems in communication between all of the

concerned organizations related to digital broadcasting causedpresent problem

with administration of concession and incompetence to fi ll up the Technical planof

change-over to digital broadcasting. Law and conceptions of tate politic are

implicit parts of the thesis.

Initially the thesis should have compared original projects of digitalization concepts

and reality and show it on case of new digital programs. More than a yearafter new

programs got their long dreamed concessions, half of Czech television pectators

can watch just digital programs of Czech TV and Nova. The same available by

analog channels. The thesis describes how to destroy a hopeful proce of

multiplying program offer.
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