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ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ LICENCE 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v souladu s ustanovením § 5 písm. b), 
§ 18 a § 25 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 
dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákona č. 231/2001 Sb.), a ustanovením § 67 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydává toto 
 
 

rozhodnutí: 
 
 

Rada uděluje společnosti České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem Skokanská 
2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, dle § 25 zákona č. 231/2001 Sb., licenci k provozování 
celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů 
na 12 let; od právní moci tohoto rozhodnutí. 

 

 
Označení (název) programu:   Nalaďte se na DVB-T2 
 
Základní programová specifikace:  Informační program společnosti  
      České Radiokomunikace a.s. k přechodu na  
      DVB-T2 
 
 
Časový rozsah vysílání:    24 hodin denně 
 
Hlavní jazyk vysílání:    český jazyk 

 
Územní rozsah vysílání:    Česká republika 
 

 
 
Další programové podmínky:  
 
Předmětem informačního kanálu Nalaďte se na DVB-T2 je poskytování základních informací o 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. 
Prostřednictvím informačního kanálu jsou šířeny základní informace o důvodech vypnutí 
současného vysílání DVB-T, o novém vysílacím standardu DVB-T2, způsobech příjmu jeho 
signálu a organizačních, technických a časových aspektech přechodu ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2, který bude probíhat od listopadu 2019 do června 2020 a během kterého bude 
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postupně ukončeno vysílání ve standardu DVB-T. Součástí vysílání budou informace o 
televizních a rozhlasových programech, které budou vysílány prostřednictvím DVB-T2 sítí, 
způsobu příjmu pozemního vysílání a specifikace pozemního televizního vysílání DVB-T2. 
Součástí informačního kanálu jsou rovněž krátké edukativní videospoty o přechodu na nový 
vysílací standard DVB-T2.  
 
Jde o názorný návod pro diváky, jehož text bude vysílán podle přesné typografiky (včetně 
doprovodu mluveného slova) vhodné rovněž jako základní informace pro diváky se sluchovým a 
zrakovým postižením. 
 
Do programu budou zařazována obchodní sdělení týkající se výrobců, případně distributorů 
zařízení, jež jsou kompatibilní s novým standardem DVB-T2. 
 
 
Údaje o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání: 
 
Ve vysílání informačního programu společnosti ČRA k přechodu na DVB-T2 není uvažováno 
zařazení programů nebo jejich částí převzatých od jiných provozovatelů vysílání, nad rámec 
informací třetích stran, které přímo souvisejí s přechodem na DVB-T2 (jedná se např. o televizní 
spoty provozovatele veřejnoprávního vysílání České televize nebo informace k přechodu na DVB-
T2 publikované Ministerstvem průmyslu a obchodu). Takovéto informace budou vysílány na 
základě dohod společnosti ČRA a příslušných třetích stran. 

 

 
Údaje o případných službách přímo souvisejících s programem: 
 
Součástí vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 boudou rovněž služby elektronického 
programového průvodce (EPG) a hybridního televizního vysílání (HbbTV). Prostřednictvím služby 
EPG budou poskytovány informace o vysílané smyčce informačního kanálu společnosti ČRA. 
Prostřednictvím služby HbbTV budou poskytovány televizním divákům detailní informace 
převážně technického charakteru, které souvisejí s přechodem na DVB-T2. 
 
 
Podíl celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, evropských 
děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času vyhrazeném vysílání 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci: 
 
Podpora evropské tvorby je na daném programu vyloučena z důvodu, že jde o program čistě 
informačního charakteru související s uvolněním pásma 700 MHz a přechodem na DVB-T2, na 
kterém nebudou zařazovány tradiční pořady. 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění: 
 

Účastník řízení, společnost České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, požádal Radu o udělení 
licence k provozování celoplošného zemského digitálního televizního vysílání šířeného 
prostřednictvím vysílačů, v souladu se zněním zákona č. 231/2001 Sb., podáním doručeným 



Radě dne 5. června 2019 pod č.j. RRTV/7220/2019-vra, ve znění doplnění ze dne 4. a 9. července 
2019, č.j. RRTV/8891/2019-vra a č.j. RRTV/8973/2019-vra. 

 

Účastník řízení uhradil správní poplatek ve výši 90 000,- Kč stanovený podle zákona č. 634/2004 
Sb., v platném znění, dne 14. června 2019. 
 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., licenční řízení k provozování zemského 
digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. 
Účastníkem řízení je pouze žadatel o licenci. 
 
Podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., Rada licenci žadateli o licenci neudělí 
pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje podmínky podle § 13 odst. 3, nebo pokud navrhovaná 
programová skladba nesplňuje požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1. zákona č. 231/2001 Sb. 
 
Na základě všech předložených dokladů a ústního jednání s účastníkem řízení konaném dne 23. 
července 2019, Rada konstatovala, že účastník řízení vyhověl podmínkám licenčního řízení podle 
ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., že žádost o licenci obsahovala náležitosti 
uvedené v ustanovení § 14, jakož i v ustanovení § 25 odst. 2 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., a 
že navrhovaná programová skladba splňuje požadavky podle ustanovení § 31 a 32 odst. 1 tohoto 
zákona.  
 
Rada žádosti o udělení licence vyhověla a předmětnou licenci udělila v souladu s ustanovením § 
12 odst. 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., na dobu určitou, a to na 12 let od právní moci 
rozhodnutí. 
 
 
 
 
Poučení: 
 
Dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel televizního vysílání s licencí 
povinen zahájit vysílání nejdéle do 360 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení licence. 
 
Podle ustanovení § 32 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání povinen 
oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo související s 
programem a dále síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím vysílá program digitálně, 
a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání. 
 
Proti tomuto rozhodnutí není podle ustanovení § 66 zákona č. 231/2001 Sb., žaloba přípustná. 
 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 
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ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ LICENCE 

 
 
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen „Rada“) v  souladu s ustanovením § 5 písm. b) 
a § 21 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 
vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), a § 67 odst. 
1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), vydala toto  
  

 
r oz hodnut í : 

 
 

Rada uděluje provozovateli  České Radiokomunikace a.s., IČ 247 38 875, se sídlem 
Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, souhlas podle § 21 odst. 1  písm. a) a d) zákona 
č. 231/2001 Sb., se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, č.j. RRTV/9413/2019-
zem, spis. zn.: 2019/481/zem, ze dne 23. července 2019, k provozování celoplošného zemského 
digitálního televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů, a to změnou označení (názvu) 
programu na „Nalaďte se na digitální vysílání CRA“ a licenčních podmínek (dalších 
programových podmínek) v rozsahu dle žádosti doručené 27. ledna 2021, č.j. RRTV/1249/2021-
vra, ve znění podání ze dne 8. února 2021, č.j. RRTV/2491/2021-vra. 
 

 
Nové označení (názvu) programu:    Nalaďte se na digitální vysílání CRA 
 
V návaznosti na tuto změnu bude vysílání informačního programu opatřeno logem společnosti 
CRA, které tak nahradí stávající logo „DVB-T2 ověřeno“. 
 
 
Změna dalších programových podmínek, ve znění:  
 
„Předmětem informačního kanálu Nalaďte se na DVB-T2 je poskytování základních informací o 
přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2. 
Prostřednictvím informačního kanálu jsou šířeny základní informace o důvodech vypnutí 
současného vysílání DVB-T, o novém vysílacím standardu DVB-T2, způsobech příjmu jeho 
signálu a organizačních, technických a časových aspektech přechodu ze standardu DVB-T na 
standard DVB-T2, který bude probíhat od listopadu 2019 do června 2020 a během kterého bude 
postupně ukončeno vysílání ve standardu DVB-T. Součástí vysílání budou informace o 
televizních a rozhlasových programech, které budou vysílány prostřednictvím DVB-T2 sítí, 
způsobu příjmu pozemního vysílání a specifikace pozemního televizního vysílání DVB-T2. 
Součástí informačního kanálu jsou rovněž krátké edukativní videospoty o přechodu na nový 
vysílací standard DVB-T2.  
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Jde o názorný návod pro diváky, jehož text bude vysílán podle přesné typografiky (včetně 
doprovodu mluveného slova) vhodné rovněž jako základní informace pro diváky se sluchovým a 
zrakovým postižením.  
 
Do programu budou zařazována obchodní sdělení týkající se výrobců, případně distributorů 
zařízení, jež jsou kompatibilní s novým standardem DVB-T2.“  
 
a nahrazení zněním:  
 
„Předmětem informačního kanálu Nalaďte se na digitální vysílání CRA je poskytování a 
šíření základních informací o nových vysílacích standardech, o způsobech příjmu signálu 
pozemního digitálního vysílání a informací souvisejících s pozemním televizním a 
rozhlasovým vysíláním. Program společnosti ČRA je primárně zaměřen na poskytování 
informací o vysílacím standardu DVB-T2, jenž budou převažovat nad informacemi o 
dalších nových standardech pozemního digitálního vysílání a službách elektronických 
komunikací. Součástí vysílání budou informace o televizních a rozhlasových programech, 
které budou vysílány prostřednictvím pozemních digitálních sítí, způsobu příjmu 
pozemního televizního a rozhlasového vysílání a specifikace celoplošného, regionálního 
a lokálního pozemního digitálního televizního a rozhlasového vysílání a informace o 
dalších službách elektronických komunikací. Informace budou rovněž šířeny 
prostřednictvím krátkých edukativní videospotů. 
 
Informace obsažené v jednotlivých videospotech a infografikách budou opatřeny titulky, 
příp. doprovázeny mluveným slovem tak, aby byly dostupné i pro diváky se sluchovým a 
zrakovým postižením.  
 
Do programu budou zařazována obchodní sdělení týkající se výrobců, případně 
distributorů zařízení, jež jsou kompatibilní s novými standardy pozemního a rozhlasového 
vysílání a dalšími službami elektronických komunikací.“ 
 
 
Změna údajů o části programu převzatého od jiného provozovatele vysílání, ve znění:  
 
„Ve vysílání informačního programu společnosti ČRA k přechodu na DVB-T2 není uvažováno 
zařazení programů nebo jejich částí převzatých od jiných provozovatelů vysílání, nad rámec 
informací třetích stran, které přímo souvisejí s přechodem na DVB-T2 (jedná se např. o televizní 
spoty provozovatele veřejnoprávního vysílání České televize nebo informace k přechodu na 
DVBT2 publikované Ministerstvem průmyslu a obchodu). Takovéto informace budou vysílány na 
základě dohod společnosti ČRA a příslušných třetích stran.“  
 
a nahrazení zněním:  
 
„Ve vysílání programu společnosti ČRA, obsahujícího informace o nových standardech 
televizního a rozhlasového vysílání, není uvažováno zařazení klasických programů nebo 
jejich částí převzatých od jiných provozovatelů vysílání, nad rámec informací třetích stran, 
které přímo souvisejí s novými vysílacími standardy pozemního televizního a 
rozhlasového vysílání nebo dalšími službami elektronických komunikací (jedná se např. o 
televizní spoty provozovatelů pozemního televizního vysílání nebo edukační spoty 
připravené partnery společnosti ČRA). Takovéto informace budou vysílány na základě 
dohod společnosti ČRA a příslušných třetích stran.“  
 
Změna údajů o případných službách přímo souvisejících s programem, ve znění:  



 
„Součástí vysílání programu Nalaďte se na DVB-T2 boudou rovněž služby elektronického 
programového průvodce (EPG) a hybridního televizního vysílání (HbbTV). Prostřednictvím služby 
EPG budou poskytovány informace o vysílané smyčce informačního kanálu společnosti ČRA. 
Prostřednictvím služby HbbTV budou poskytovány televizním divákům detailní informace 
převážně technického charakteru, které souvisejí s přechodem na DVB-T2.“  
 
a nahrazení zněním:  
 
„Součástí vysílání programu „Nalaďte se na digitální vysílání CRA“ budou rovněž služby 
elektronického programového průvodce (EPG) a hybridního televizního vysílání (HbbTV). 
Prostřednictvím služby EPG budou poskytovány informace o vysílané smyčce 
informačního kanálu společnosti ČRA. Prostřednictvím služby HbbTV budou poskytovány 
televizním divákům detailní informace převážně technického, provozního, obchodního a 
informativního charakteru, které souvisejí s pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním 
a dalšími službami elektronických komunikací.“  
 
 
Změna podílu celkového vysílacího času, který by měl být vyhrazen vysílání evropských děl, 
evropských děl vyrobených nezávislými výrobci a současné tvorby na vysílacím času 
vyhrazeném vysílání evropských děl vyrobených nezávislými výrobci, ve znění:  
 
„Podpora evropské tvorby je na daném programu vyloučena z důvodu, že jde o program čistě 
informačního charakteru související s uvolněním pásma 700 MHz a přechodem na DVB-T2, na 
kterém nebudou zařazovány tradiční pořady.“  
 
a nahrazení zněním:  
 
„Podpora evropské tvorby je na daném programu vyloučena z důvodu, že jde o program 
čistě informačního charakteru, který poskytuje převážně technické informace o 
standardech pozemního a rozhlasového vysílání a o dalších službách elektronických 
komunikací, a na kterém nebudou zařazovány tradiční pořady.“  
 
 
V ostatních částech zůstávají licenční podmínky beze změny. 
 
 
 
Odůvodnění:  
 
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., je provozovatel vysílání s licencí povinen předem 
požádat Radu o písemný souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci. 
 
Účastník řízení dne 29. ledna 2021 pod VS 10210005 zaplatil správní poplatek ve výši 20.000,- 
Kč podle položky 67 Sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se účastníkovi řízení vyhovuje v plném rozsahu, není třeba 
odůvodnění v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb.  
 
 
 



Poučení:  
 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat žalobu v souladu s ustanovením § 66 zákona č. 231/2001 Sb., 
k Městskému soudu v Praze ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí. Podání žaloby 
má odkladný účinek. 
 
 
Ivan Krejčí 
předseda Rady 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
elektronicky podepsáno 


