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STAV DIGITALIZACE ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO
VYSÍLÁNÍ V ČR
Přípravná fáze – Inicializační role ČT

1.5.2005 - Začal vysílat první digitální kanál ČT – ČT24

Původní předpoklad od 2/2005 – 11/2006

21.10.2005 - Zahájení pravidelného vysílání v MPX A –Praha a okolí
22.12.5005 – Brno a okolí
9.2.2006 – Ostrava a okolí
ČT pokrývá okolo 80% nákladů spojených s digitálním vysíláním
ČT preferovala synchronizovaný a rychlý postup všech současných
vysílatelů,proto nepovažovala dočasný MPX A za veřejnoprávní a vyzvala
ostatní televize ke spolupráci na dosažení co největšího pokrytí.A to přesto , že
tento postup by pro ni nebyl výhodný,neboť by posléze musela své vysílání
přemístit do vlastního multiplexu. Na spolupráci pozitivně reagovala jen TV
NOVA.
10.2.2006 Začal vysílat ČT4SPORT
15.3.2006 Koncepce rozvoje digitálního vysílání v ČR
4.4.2006 RRTV přidělila šest nových licencí pro digitální vysílání
25.4.2006 NOVELA (235/2006 sb.) Mediálního zákona č.231/01Sb.
4.4.2006 RRTV přidělila šest nových licencí pro digitální vysílání
6.9.2006 Soud zrušil rozhodnutí RRTV o přidělila šest nových licencí pro
digitální vysílání
28.12.2009 Vydán TPP – neexistuje dohoda o jeho plnění
31.3.2007 Komerční vysílatelé TPP nepřijímají
Březen 2007 - Digitalizace zemského televizního vysílání je zablokována
Bez aktivního postupu státu se digitalizace může na několik let zastavit.Z
toho vyplývá aktivita MV jejímž výsledkem je společný návrh MV,MK a
MPO – Diginovela
ČT přechází na realizaci krizové varianty – Samostatná výstavba
multiplexu veřejné služby – dohoda s ČTÚ - Březen 2007
Od 1.1.2008 vstupuje v platnost zákon 304/2007 sb.

Optimální varianta vycházela z vládní koncepce a předpokládala
synchronizovaný postup všech současných vysílatelů.Je to varianta
nejekonomičtější,nejrychlejší a pro diváky nejšetrnější. Ostatní
varianty již byly určeny pro různou míru krizového vývoje.Přičemž ta
nejkrizovější předpokládala samostatný postup ČT. Dohoda s ČTÚ
není změnou strategie ČT,ale je reakcí na vzniklou situaci.

DIGITALIZACE NENÍ JEN DVB-T

Digitalizace zemského
vysílání není běžný inovační
proces řízený trhem
Nikdy v historii nebylo
zavádění nové technologie
podmíněno nucenou
likvidací funkční a masově
používané technologie
staré
Zemské digitální vysílání
umožní jen ukončení
zemského analogového
vysílání

OBECNÁ VÝCHODISKA PRO DIGITALIZACI
ZEMSKÉHO TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Období přechodu na digitální terestrické vysílání :
Liberální teze : „Čím
Ekonomicky nestabilní mediální trh
méně státu , tím lépe“ pro
Nestabilní tržní podíly a omezená konkurence.
přechod na digitální
Významná omezení vstupu nových subjektů na trh
vysílání tak úplně neplatí
Nerovné podmínky
Nedokonale fungující legislativa
Technologicky nestabilní prostředí
Nedostatek zdrojů
Digitální legislativa
Pro období přechodu nelze aplikovat standardní
pravidla
Společné problémy mediálních trhů v odbobí
přechodu na digitální terestrické vysílání:
Stát je vlastníkem
Nedostatečná legislativa
kmitočtů a určuje pravidla
Silný odpor stávajících komerčních vysílatelů
hry – jeho role je
Nedostatečné zdroje na financování
nezastupitelná
Průměrný zájem diváků

KLÍČOVÉ FAKTORY DIGITALIZACE

Existující trh

Standardní televizní
vysílání
Zemské , satelitní a
kabelové analogové
vysílání

Nový trh
h

MEDIÁLNÍ TRH V OBDOBÍ DIGITALIZACE

Není prostor
pro nové
hráče.
Stabilizovaný
,uzavřený trh

Nové formáty
s omezenou
interaktivitou
(SMS,email,telefon)

Neexistuje

Digitální vysílání
Destabilizovaný mediální trh s
vysokou turbulencí a soustavnými
změnami.Otevřený pro další
vysílatele a nové nabídky
programů i služeb.
Telekomunikační operátor je de
facto vysílatel.

Analogové vysílání
Stabilizovaný mediální trh bez
větších výkyvů a změn.Uzavřený
pro další rozvoj a rozšiřování
nabídky.Telekomunikační operátor
vystupuje jako technologický
partner.
Standardní
televizní vysílání
v digitálních
standardech
DVB-T,DVBS,DVB-C

Noví vysílatelé
Otevřený trh

Rozšíření
interaktivita, nové
služby –
EPG,superteletext,
doplňkové aplikace

IPTV,HDTV,DVB-H,
plná interaktivita,
VOD,PVR,další
datové služby

MEDIÁLNÍ TRH

DIVÁK A DIGITALIZACE
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Rozšíření možností,nové služby,větší programová nabídka a cílově i vyšší
technická kvalita nejsou pro každého mativačním faktorem

LEGISLATIVA A POSTAVENÍ STÁTU V PROCESU
DIGITALIAZCE
Individuální
oprávnění

Zákon
č.127/2005
Sb.
ZEK

Licence

TPP

Mediální legislativa exaktně
nedefinuje role,práva a
povinnosti jednotlivých
subjektů v procesu
digitalizace
Zákon
304/2007 Sb

Zákon
č. 483/1991
o
ČT

Zákon
č. 137/2006
o veřejných
zakázkách

Zákon
č.231/2001
(235/2006)

POVINNOSTI ČT
Zákon o České televizi 483/1991 Sb.
§3
(1) Česká televize naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že
a)
provozuje analogové televizní vysílání dvou televizních programů prostřednictvím zemských vysílacích rádiových zařízení, popřípadě jiných technických
prostředků tak, aby v souběhu zemského analogového a zemského digitálního vysílání byla pro obyvatele České republiky zajištěna možnost příjmu těchto
televizních programů v rozsahu podle odstavce 3, (95%)
b)

c)

l)

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 lidu1a) (dále jen "multiplex veřejné
služby"),
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
………
vyvíjí činnost v oblastech nových vysílacích technologií a služeb.

ČT musí zajistit distribuci svého vysílání na všech reálně existujících
terestrických distribučních platformách (analogové i digitální vysílání) –
universalita služby
ČT musí maximálně napomáhat rozvoji a rozšiřování digitálního
televizního vysílání ve standardu DVBDVB-T
ČT musí podporovat vysílání na všech dostupných digitálních
distribučních platformách (DVB(DVB-S,DVBS,DVB-S2,DVB
S2,DVB--H,IPTV,…)

ZDROJE PRO DIGITALIZACI
PŘECHOD NA DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ V DVB-T
4-5 krát větší prostor pro televizní vysílání

Zvýšené náklady
Digitální vysílací sítě
Řešení krizových problémů
Programový obsah
Technické investice
Vícenáklady spojené s přechodem a
regionálním vysíláním
Zdroje na krytí zvýšených nákladů
Optimalizace nákladů
Růst reklamního trhu
Zvýšení koncesionářského poplatku
ČT – uvolnění reklamy (od 1.1.2008)
Doplňkový zdroj – reklama na ČT

+
Je vysoce pravděpodobné, že v období přechodu a
stabilizace digitálního mediálního trhu nebude bilance
vyrovnaná .

Investice stávajících vysílatelů
Investice nových vysílatelů
Investice telekomunikačních
operátorů
Placené programy a služby
Granty+ fondy (reklama na ČT)
+dotace
Nové obchodní modely

Děkuji za pozornost
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