
Česká televize
Role a budoucnost DTT



Základní otázka v roce 2015:
Přežije DTT či bude zahájen útlum  a následná likvidace terestrického televizního vysílání ?

Tlak na útlum FTA terestrického vysílání a tedy hlavně DTT je dlouhodobý a neustále sílí

Finální odpověď byla odložena. WRC2015 potvrdila význam DTT a její výsledky garantují 
využití pásma UHF (po uvolnění pásma 700 MHz) pro televizní vysílání do roku 2030, s tím , 
že v roce 2023 bude zahájen přezkum efektivity využití pásma UHF – závěr prakticky 
okamžitě zpochybnil návrh Rozhodnutí EP a Rady 2016/0027 (COD) 

Terestrické vysílání opět středem zájmu



Lineární či nelineární distribuce 
programového obsahu 

Konkurence platforem je virtuální 
realita vytvářená jednotlivými 
operátory a je vedena snahou 
maximalizovat profit. 

Divák již dávno využívá distribuční 
mix a sestavuje si ho podle svého 
zájmu a přidané hodnoty , kterou 
mu poskytuje.



ČT rozvíjí OTT služby v maximálně 
možném rozsahu

Vývoj HbbTV ČT  1. 1. 2013 - 31.12. 2015

Vzhledem k rozvoji OTT služeb má ČT samozřejmě zájem na 
kvalitní infrastruktuře vysokorychlostních datových sítí.



Očekávaný vývoj mediatypů

Internet

+20%

-2%

Media consumption time in Western Europe

Evolution 2014 - 2017

TV Radio Newspapers / 
magazines

-2%
-7%

Forecast 2017:

the growth 
of Internet time 

is expected to have

little impact 
on TV and radio

consumption
Zdroj: ZenithOptimedia, Media Consumption Forecasts 2015



DTT – Současný stav
Využití - Náklady 

Z pohledu nákladů vysílatele

 je DTT nejdražší distribuční 
platforma, zejména při pokrytí 
nad 90% obyvatelstva

Z pohledu nákladů diváka

 Je DTT prakticky bezplatná 
platforma (za jedinou platbu 
lze teoreticky považovat  
koncesionářský poplatek a 
náklady na DTT v něm činí cca 8 
Kč měsíčně !!!)

DTT je v ČR nejsilnější platformou pro příjem televizního vysílání, využívá ji více 
než 60 % českých domácností a minimálně 50% jako hlavní možnost příjmu.



Role České televize v rozvoji a 
provozu DTT je dána zákonem



§ 2

(1) Česká televize poskytuje službu veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a 
doplňkových služeb na celém území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti 
a potřeby zachovat mediální pluralitu (dále jen "veřejná služba v oblasti televizního vysílání").

§ 3

(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že

………………………………..

 b) provozuje zemské digitální televizní vysílání televizních programů uvedených v písmenu a) a dalších alespoň dvou televizních 
programů zahrnutých v souhrnném datovém toku složeném z dílčích datových toků náležejících televizním a rozhlasovým 
programům, multimediálnímu obsahu a doplňkovým službám veřejné služby v oblasti televizního a rozhlasového vysílání, 
upravených pro společné šíření prostřednictvím zemské sítě vysílacích rádiových zařízení s plánovaným pokrytím alespoň 95 % 
obyvatel České republiky počítaných podle údajů vyplývajících z posledního sčítání lidu 1a) (dále jen "multiplex veřejné služby"),

 c) jako provozovatel multiplexu veřejné služby sestavuje společně s Českým rozhlasem souhrnný datový tok a odpovídá za jeho 
správu a jeho předání k šíření zemskou sítí vysílacích rádiových zařízení,

…………………….

 l) vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb,

 m) poskytuje audiovizuální mediální služby na vyžádání,

 n) poskytuje veřejnosti informace a obsah podle § 2 odst. 1 prostřednictvím internetových stránek a aplikací České televize.

§ 3a

…………………………………..

 (3) Televizní programy šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Česká televize digitálně šířit rovněž 
prostřednictvím družic a kabelových sítí.

Zákon 483/1991 Sb., o České televizi



Česká legislativa při nastavení 
duálního systému a jeho parametrů 
není technologicky neutrální a jejím 

základem je dominance DTT jako 
hlavní vysílací platformy



Z pohledu role ČT v DTT

Je relevantní :

 Naplňování zákona
 DTT vysílání dostupné 

minimálně pro 95% obyvatel ČR

 Garance a stabilita vysílání v 
DTT – role operátora 
multiplexu veřejné služby

 Garantovaný rozvoj DTT

 Maximální pokrytí a maximální 
kapacita DTT

Není relevantní :

 Náklady na jednotlivé 
platformy

 Možnosti a technologické 
výhody jednotlivých platforem

 Dostupnost jednotlivých 
platforem 

 Komerční zájmy operátorů

Změna role ČT je možná jen změnou mediální legislativy; např. politické rozhodnutí o útlumu DTT 



Základ FTA vysílání
Zákonem 
determinovaná hlavní 
distribuční platforma 
media veřejné služby

Optimální 
koordinované 
využití spektra pro 
distribuci programu 
v rámci lineárního 
vysílání 

Nákladově optimální 
platforma pro diváky, 
veřejná služba pro 
nízkopříjmové skupiny 
obyvatelstva

Technologie 
schopná 
dalšího vývoje

Univerzálně 
dostupná 
technologie

Standardizovaná a 
konsolidovaná 
technologie

Úspěšná a využívaná 
technologie, důležitý 
prvek krizového 
informování

Role DTT z pohledu  ČT a zákona o ČT



Jak dál s DTT – útlum nebo rozvoj

Uvolnění UHF pásma (700 MHz) zasahuje do existujících platných obchodních vztahů. 

Řízený přechod na DVB-T2/HEVC a 
následné uvolnění UHF pásma 
(700 MHz) na kterém je ČT 
připravena aktivně spolupracovat

Uvolnění UHF pásma (700 MHz) beze změn 

Stabilizace Stabilizace a útlum



 FTA a obecně univerzální vysílací služba je v ČR  
vázána na DTT

 Jakákoli změna DTT ovlivní i rozsah a kvalitu FTA

 Budoucnost DTT bude odvozena od politického 
rozhodnutí o způsobu poskytovaní veřejné služby a 
rozsahu a kvality FTA vysílání

 Pokud nedojde legislativním změnám je zákonnou 
povinností ČT hájit rozsah  a dostupnost DTT v 
souladu s požadavky zákona č. 483/1991 Sb.

Budoucnost DTT
Shrnutí



Česká televize
Role a budoucnost DTT

Děkuji za pozornost


