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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219,  

Praha 9 

                                                                                   

Věc: Strategie správy spektra – připomínky 

 
V souladu s oznámením ČTÚ o zveřejnění návrhu Strategie správy spektra, ze dne 9. 12. 2013, předkládáme 

následující připomínky k uvedenému dokumentu: 

 

1. Z pohledu Digital Broadcasting s.r.o., jako operátora Vysílací sítě 4 (MUX4), nemůžeme souhlasit 
s uvedeným návrhem dokumentu v jeho části, týkající se zemského digitálního televizního vysílání. 

2. Tato část dokumentu navrhuje postupné utlumení současného stavu DVB-T resp. předpokládaných 
navazujících standardů, vedoucích ve své podstatě až jejich likvidaci, což je v rozporu s dokumentem 
Digitální Česko.   

3. Úvaha o dostatečnosti 4 vysílacích sítí v budoucnosti je nereálná, jak s ohledem na současný počet 
provozovaných sítí, resp. bezplatně šířených TV programů, tak s ohledem na sítě, kterým byla vydána 
příslušná IO nebo je postupně získávají a připravují nové TV programy k šíření. 

4. Pokud by byl tento dokument v předkládaném znění přijat, znamenalo by to odsouhlasení přípravy a 
následné realizace kroků s dopady uvedenými v bodu 1.2, včetně všech jejich negativních důsledků. A 
to v době, kdy dochází naopak k realizaci pozitivních vlivů, deklarovaných v minulosti v souvislosti 
s přechodem ATV/DTV, tj. kdy dochází k rozvoji dalších celoplošných a regionálních sítí a k poměrně 
dramatickému nárůstu bezplatně šířených programů. 

5. Tento pozitivní vývoj by byl způsobem, který navrhuje předložený dokument po roce 2017, zastaven, 
a to se všemi významnými negativními dopady, z nichž z celospolečenského hlediska je 
nejvýznamnější právě omezení počtu bezplatně šířených programů pro obyvatelstvo. 

6. Z výše uvedených důvodů jsme toho názoru, že tzv. DD2 nelze realizovat současně nebo dokonce 
v předstihu realizace přechodu z DVB-T na DVB-T2. 

7. Dokument řešící správu kmitočtového spektra chápeme jako stěžejní dokument nezbytný pro výkon 
ČTÚ jako příslušného regulátora pro danou oblast, proto část předkládaného dokumentu věnovaná 
TV vysílání by měla být odpovídajícím způsobem dopracována. 

8. Výrazné změny ve využití stávajícího využití pásma UHF pro zemské digitální televizní vysílání by 
neměly být realizovány před ukončením platnosti všech vydaných kmitočtových přídělů. V každém 
případě by měl být vzat v úvahu nejen reálný současný, ale i budoucí technologický vývoj a zároveň 
společenské dopady všech rozhodnutí v této oblasti.  

9. K přepracování předloženého dokumentu, resp. k vytvoření nového dokumentu, řešící Strategii 
využití kmitočtového spektra v části řešení problematiky zemského digitálního televizního vysílání 
s reálnými výstupy, nabízíme spolupráci.  
 
S pozdravem 

 

RNDr. Radim Pařízek 
Digital Broadcasting s.r.o. 
jednatel 

mailto:info@multiplex4.cz
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Český telekomunikační úřad 

Sokolovská 219,  

Praha 9 

                                                                                   

Věc: Strategie správy spektra – připomínky 

 

V souladu s oznámením ČTÚ o zveřejnění návrhu Strategie správy spektra, ze dne 9. 12. 2013, 

předkládáme následující připomínky k uvedenému dokumentu: 

 

1. Z pohledu Progress Digital s.r.o. jako operátora sítě RS7, nemůžeme souhlasit s uvedeným 
návrhem dokumentu v jeho části, týkající se zemského digitálního televizního vysílání. 

2. Tato část dokumentu navrhuje postupné utlumení současného stavu DVB-T resp. 
předpokládaných navazujících standardů, vedoucích ve své podstatě až jejich likvidaci, což je 
v rozporu s dokumentem Digitální Česko.   

3. Úvaha o dostatečnosti 4 vysílacích sítí v budoucnosti je nereálná, jak s ohledem na současný 
počet provozovaných sítí, resp. bezplatně šířených TV programů, tak s ohledem na sítě, 
kterým byla vydána příslušná IO nebo je postupně získávají a připravují nové TV programy 
k šíření. 

4. Pokud by byl tento dokument v předkládaném znění přijat, znamenalo by to odsouhlasení 
přípravy a následné realizace kroků s dopady uvedenými v bodu 1.2, včetně všech jejich 
negativních důsledků. A to v době, kdy dochází naopak k realizaci pozitivních vlivů, 
deklarovaných v minulosti v souvislosti s přechodem ATV/DTV, tj. kdy dochází k rozvoji 
dalších celoplošných a regionálních sítí a k poměrně dramatickému nárůstu bezplatně 
šířených programů. 

5. Tento pozitivní vývoj by byl způsobem, který navrhuje předložený dokument po roce 2017, 
zastaven, a to se všemi významnými negativními dopady, z nichž z celospolečenského 
hlediska je nejvýznamnější právě omezení počtu bezplatně šířených programů pro 
obyvatelstvo. 

6. Z výše uvedených důvodů jsme toho názoru, že tzv. DD2 nelze realizovat současně nebo 
dokonce v předstihu realizace přechodu z DVB-T na DVB-T2. 

7. Dokument řešící správu kmitočtového spektra chápeme jako stěžejní dokument nezbytný 
pro výkon ČTÚ jako příslušného regulátora pro danou oblast, proto část předkládaného 
dokumentu věnovaná TV vysílání by měla být odpovídajícím způsobem dopracována. 

8. Výrazné změny ve využití stávajícího využití pásma UHF pro zemské digitální televizní 
vysílání by neměly být realizovány před ukončením platnosti všech vydaných kmitočtových 
přídělů. V každém případě by měl být vzat v úvahu nejen reálný současný, ale i budoucí 
technologický vývoj a zároveň společenské dopady všech rozhodnutí v této oblasti.  

9. K přepracování předloženého dokumentu, resp. k vytvoření nového dokumentu, řešící 
Strategii využití kmitočtového spektra v části řešení problematiky zemského digitálního 
televizního vysílání s reálnými výstupy, nabízíme spolupráci.  

 

S pozdravem 

 

RNDr. Radim Pařízek 

Progress Digital s.r.o. 

jednatel 

mailto:info@mux7.cz

