
Vážená paní doktorko, 
 
v návaznosti na jednání zástupců České televize a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na 
téma vysílání České televize v HD, které proběhlo dne 2. října 2009, a při němž Česká 
televize seznámila Radu se strategií v oblasti vysílání v HD, a v návaznosti na Vaši žádost ze 
dne 1. prosince 2009 o stanovisko k otázce potřeby či nutnosti legislativní změny v případě 
vysílání výběrového (nového) programu „ČT HD“, Vám sděluji, že Rada pro rozhlasové a 
televizní vysílání Vaši žádost projednala na svém 22. zasedání konaném dne 15. prosince 
2009 a přijala následující stanovisko: 
 
Ohledně plánovaného vysílání nového programu ČT HD v digitálním multiplexu veřejné 
služby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání konstatovala, že je výsostným právem České 
televize rozhodovat se o počtu programů a jejich náplni, za podmínek zákonem dále 
stanovených a v rozsahu pokud to multiplex veřejné služby technicky dovolí. 
 
Ty programy, které Česká televize terestricky šíří v multiplexu veřejné služby, může dále 
digitálně šířit rovněž prostřednictvím družic a kabelových sítí. 
 
Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, Česká televize 
naplňuje veřejnou službu v oblasti televizního vysílání zejména tím, že 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 (dále jen „multiplex veřejné služby“). 
 
Podle ustanovení § 3a odst. 1 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v multiplexu veřejné 
služby musí být alespoň 80 % souhrnného datového toku vyhrazeno šíření televizních a 
rozhlasových programů. Zbývající část souhrnného datového toku multiplexu veřejné služby 
lze využít k šíření doplňkových služeb. 
 
Podle ustanovení § 3a odst. 3 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, televizní programy 
šířené prostřednictvím multiplexu veřejné služby může Česká televize digitálně šířit rovněž 
prostřednictvím družic a kabelových sítí. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, počítá primárně s 
terestrickým šířením vysílání České televize a odvozeným družicovým a kabelovým 
digitálním šířením těch programů České televize, které jsou současně šířeny terestricky 
v multiplexu veřejné služby. 
 
Proto by skutečně byla nutná změna zákona, aby mohla Česká televize bez omezení šířit další 
programy výhradně prostřednictvím družic a kabelových sítí. 
 
Stejně tak ohledně experimentálního vysílání je třeba konstatovat, že zákon č. 483/1991 Sb., o 
České televizi, neobsahuje obdobný institut, jakým je krátkodobá licence, včetně licence ke 
zkušebnímu vysílání, ve smyslu § 22 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. l) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 



hovoří pouze o tom, že Česká televize má vyvíjet činnost v oblastech nových vysílacích 
technologií a služeb. 
 
S pozdravem 
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