
Záznam stanovisek vyslovených účastníky workshopu konaného dne 24. 8. 2006 
Českým telekomunikačním úřadem k opatření obecné povahy „Technický plán 
přechodu na digitální televizní vysílání (TPP)“ 
 

Stanoviska byla zaznamenána na žádost jednotlivých stran. 

 

Stanovisko CET 21: 

1. Prostor pro náležitou prezentaci technických a právních připomínek k návrhu TPP 
považuje CET 21 (TV NOVA) s ohledem na současný stav textu návrhu TPP a průběh jeho 
přípravy za zcela zásadní. S ohledem na naprosto nedostatečný čas a prostor, který byl TV 
NOVA dán pro písemné připomínky jak pozdním termínem předložení návrhu TPP, tak 
stanovením lhůty 16. 8. 2006 pro předložení připomínek, se TV NOVA musela omezit na 
předložení pouze zásadního písemného stanoviska. TV NOVA tak neměla možnost 
poskytnout detailní připomínky a detailně návrh TPP zhodnotit, vítá proto možnost  účasti na 
tomto workshopu, zejména jako zdroje informací o celém procesu vedeném ČTÚ a jako fóra 
pro prezentaci svého názoru. Tato účast a vystoupení zástupců TV NOVA ovšem v žádném 
případě neznamená, že TV NOVA vyjadřuje souhlas s TPP jako celkem či jeho jednotlivými 
ustanoveními. 
 

2. CET 21 je držitelem Licence k celoplošnému televiznímu vysílání na území České 
republiky. Součástí licence jsou přidělené konkrétní kmitočty, které může přijímat 98% 
obyvatel České republiky. Platnost této licence vyprší 30. ledna 2017. Ochrana tohoto aktiva 
je z hlediska TV NOVA a jejích vlastníků klíčová. 
 

3. TV NOVA v principu podporuje přechod na zemské digitální vysílání a je investičně i 
technicky připravena dodávat svým divákům digitální vysílání nejvyšší kvality. 
 

4. TV Nova však samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy očekává, že 
v průběhu celého procesu přechodu na digitální vysílání bude v každé jeho etapě dodržen 
transparentní, rovný a nediskriminační přístup k současným provozovatelům zemského 
televizního vysílání. 
 

5. TV NOVA a její vlastníci očekávají, že veškeré kompetentní orgány České republiky i 
jejich členové budou jednat v souladu s tímto přístupem. 
 

6. TV NOVA poukazuje na skutečnost, že proces přípravy TPP je bohužel v rozporu se 
zásadami tohoto přístupu, konkrétní příklady těchto porušení byly dnes prezentovány. 
 

Stanovisko Prima TV: 
Připojujeme se k tomu, že lhůty jsou krátké, ale umíme si představit vyslovení souhlasu 
s TPP, pokud bude mít obsah, na kterém trváme a který tam nyní není (garance možnosti 
oslovit své diváky, musí být zkoumána vybavenost obchodní sítě STBoxy, musí předcházet 
informační kampaň, proces by měl být etapizován, musí být zahrnuto zkoumání penetrace 
digitálními přijímači). 

 

 

 



Stanovisko RTA a šesti regionálních televizí: 
TPP je nutné upravit tak, že jako síť pro regionální digitální vysílání bude stanovena 
současná vysílací síť B, aby byly respektovány a mohly být naplňovány platné licence 
společnosti RTA a provozovatelů regionálního televizního vysílání. 

 

V Praze dne 24. srpna 2006 


