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Praha, 5.4.2018

czech Diqital Group. a.s. - VvsíIací sít'3 - oznámení o změně údaiů o volné kapacitě datového
toku a o rozsahu a struktuře vvuŽívaného datového toku podle ustanovení s 72c zákona č.
í2712005 Sb.. o elektronickÝch komunikacích. v platném znění

Podle ustanovení $ 72c zákona č. 12712005 sb.' o elektronických komunikacích, v platném znění
(dále jen ,,zEK"), vám tímto jako podnikatel zajišťující síť elektronických komunikací pro zemské digitální
televizní vysílání č' 3 (dále jen ,,Vysílací sít' 3") sdělujeme následující údaje o datovém toku Vysílací sítě
3 ke dni 1' dubna 2018. Dne 1. dubna 2018 doŠlo ve Vysílací síti 3 kzahájenívysílání programu Prima
KRlMl. Program Prima KRlMl nahradil program Čr:olČr art, jehoŽ vysílání bylo ukonceno dne 31.
března 2018.

(i) Volná kapacita datového toku:

Ke dni 1. dubna 2018 Vysílací síť 3 nedisponuje Žádnou volnou kapacitou datového toku pro
umístění vysílání dalšího digitálního televizního programu vedle digitálních televizních programů
vysílaných ve Vysílací síti 3 k tomuto dni.

(ii) Rozsah vvužívaného datového toku:

Ke dni 1. dubna 2018 je struktura datového toku ve Vysílací síti 3 rozdělena tak, že na program
Prima love připadá 2,8 Mbit/s, na program ÓČxo 2,'1 Mbit/s, na program Šlágr tv 2,1 Mbitis, na
program Prima ZooM 2,8 MbiVs, na program ÓČro STAR 2,1 MbiVs, na program Kino Barrandov
2,B MbiVs, na program Barrandov Plus 2,1 MbiVs, na program Prima MAX 2,8 MbiVs a na rádio
Proglas 120 kbiVs. Prostřednictvím Vysílací sítě 3 je dále šířen program Prima KRlMl v rozlišení
704x576 bodů a program Seznam.cz TV v rozlišení 544x576 bodů. Součástí struktury datového
toku Vysílací sítě 3 je rovněŽ rezeNa 0,5 Mbit/s na technický provoz Vysílací sítě 3 a overhead,
jenŽ můŽe být přidělen pro sluŽbu audiodiskripce podle ustanovení $ 32 odst. 2 zákona č'
23112001 Sb' o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonÚ,
v platném znění.
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(iii) Struktura vvužívaného datového toku:

Na základě smluv o šíření zemského digitálního televizního vysílání (DVB-T) uzavřených ke dni 1.

dubna 2018 mezi spoleěností Czech Digital Group, a.s. a provozovateli zemského digitálního

rozhlasového a televizního vysílání obsahuje Vysílací sít'3 ke dni 1. dubna 20'18 následující
programy: Prima love, ÓČKo, Šlágr TV, Prima zooM, ÓČro STAR, Prima KRlMl, Kino
Barrandov, Barrandov Plus, Prima MAX, Seznam'cz TV a rádio Proglas'
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